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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 
El present document és una proposta de Pla d’Acció Ambiental que recull tot un seguit 
d’actuacions i projectes, agrupats en programes i línies estratègiques, que tenen com 
a objectiu millorar la qualitat ambiental de la Seu d’Urgell, així com encaminar el 
planejament urbanístic i la gestió consistorial del municipi cap a la sostenibilitat. 
 
Aquest document ha estat elaborada a partir de l’estudi i diagnosi de la situació 
ambiental actual del municipi, fet que ha permès avaluar el seu estat de conservació,  
detectar-ne les seves problemàtiques i mancances i observar les tendències i 
conseqüències de l’actual gestió municipal. Moltes de les actuacions proposades han 
estat consensuades amb els serveis tècnics municipals, els quals, al mateix temps, 
també han fet aportacions. Paral·lelament s’hi recullen les propostes identificades 
durant del procés de participació ciutadana.  
 
 
Sostenibilitat 
 
“El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats del 
present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les 
seves necessitats, i es basa en la capacitat de sustentació del medi natural”. 
 
Informe Bruntland 
 
 
 
22..  QQUUÈÈ  ÉÉSS  EELL  PPLLAA  DD’’AACCCCIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL??  
 
El Pla d’Acció Ambiental (PAA) és l’eina imprescindible per tal que els municipis 
dissenyin les estratègies locals que permetin fer de la sostenibilitat un dels eixos 
fonamentals de la seva actuació política. Segons es defineix a La Carta d’Aalborg, la 
concreció als ajuntaments de l’agenda 21 Local s’ha de fer a partir de la implantació de 
Plans d’Acció Ambientals que siguin específics des del punt de vista tècnic, viables 
econòmicament i estiguin, sobretot, recolzats per la majoria de la població. 
 
En aquest sentit, el desenvolupament del Pla de Participació a la present auditoria ha 
permès apropar el PAA a la resolució d’inquietuds de la població del municipi, així com 
la inclusió de suggeriments aportats en les diferents sessions tècniques i sessions de 
participació que s’han portat a terme.  
 
Així, l’objectiu principal del present PAA és donar peu a l’elaboració de l’Agenda 21 
local. L’escenari de treball es considera iniciat durant el procés d’auditoria amb el Pla 
de Participació, escenari al qual cal donar continuïtat i maduresa per permetre el 
desenvolupament de l’Agenda 21 local. 
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22..11..  BBAASSEESS  DDEE  LL’’AAGGEENNDDAA  2211  LLOOCCAALL..  
 
L’agenda 21 neix a la cimera de Rio l’any 1992, després d’un intens debat i 
negociacions entre els governs i amb les aportacions de les organitzacions no 
governamentals i es pot dir que és un pla d’acció per al nou segle que hem començat. 
És un document que recull estratègies i mesures integrades per garantir el 
desenvolupament sostenible, considerant aspectes socials, econòmics i 
mediambientals. 
 
Aquest document emmarca el procés cap a la sostenibilitat com un procés a escala 
global que implica les instàncies internacionals, nacionals, regionals i locals, així com 
els ciutadans. 
 
 
2.1.1. Cimera de la Terra (Rio 1992). 

Reconeixent la naturalesa integral i independent de la Terra, les nacions participants a 
la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro adoptaren tota una sèrie de principis per tal 
d’orientar el desenvolupament futur. Aquests principis defineixen els drets de les 
persones a desenvolupar-se i les responsabilitats per protegir l’entorn comú. 
S’esbossen idees a partir de la declaració d’Estocolm quan va tenir lloc la Conferència 
de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà el 1972. 
 
La Declaració de Rio manifesta així que l’únic camí existent per enllestir un progrés 
econòmic a llarg termini és relacionar-lo amb la protecció ambiental. Això només serà 
possible si les nacions estableixen una solidaritat global, nova i igualitària que involucri 
els governs, la seva gent i els sectors claus de la societat. Totes han de construir 
tractats internacionals per tal de salvaguardar la integritat de l’entorn mundial i del 
sistema de progrés. 
 
Els principis de Rio inclouen les següents idees: 
 
1. Les persones tenen dret a una vida sana i productiva en harmonia amb la natura. 
 
2. El progrés d’avui no ha d’impedir el desenvolupament i la satisfacció de les 
necessitats ambientals de les generacions presents i futures. 
 
3. Les nacions tenen el dret sobirà d’explotar els seus recursos naturals, sempre i 
quan no perjudiquin més enllà de les seves fronteres. 
 
4. Les nacions han d’establir lleis internacionals per regular el lliurament de 
compensacions econòmiques en cas de causar perjudicis per activitats realitzades 
sota el seu control més enllà de les seves fronteres. 
 
5. Les nacions hauran d’actuar amb precaució quan s’acostin al medi ambient. Quan 
existeixin indicis d’un perjudici greu o irreversible, la incertesa científica no podrà 
utilitzar-se per ajornar l’aplicació de mitjans costosos però efectius que evitin la 
degradació del medi ambient. 
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6. Per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, la protecció mediambiental ha 
de constituir una part integral del procés de desenvolupament i no pot ser considerada 
com a un element aïllat. 
 
7. L’eradicació de la pobresa i de les diferències en el nivell de vida a les diverses 
parts del món són essencials per assolir un progrés sostenible i satisfer els necessitats 
de la majoria. 
 
8. Les Nacions hauran de cooperar per conservar, protegir i restablir la salut de 
l’ecosistema terrestre. Els països industrialitzats reconeixen les responsabilitats que 
han d’assumir en la recerca internacional del progrés sostenible i satisfer les 
necessitats de la majoria. 
 
9. Les Nacions han de reduir i suprimir els esquemes de producció i de consum que 
siguin insostenibles i promoure polítiques demogràfiques adequades. 
 
10. Els afers ambientals es resolen millor amb la participació pública, mitjançant una 
informació a l’abast de tothom. 
 
Aquestes idees s’inclouen en els següents capítols: 
 
El món pròsper: Revitalització del desenvolupament amb criteris sostenibles. 
Polítiques internacionals per accelerar el desenvolupament sostenible en els països en 
desenvolupament i polítiques nacionals relacionades. Integració del medi ambient i el 
desenvolupament en el procés de presa de decisions. 
 
El món just: Una vida sostenible. Lluita contra la pobresa. Canvis en el model de 
consum. Dinàmica demogràfica i sostenibilitat. Sanitat. 
 
El món habitable: Nuclis de població. Desenvolupament sostenible dels nuclis de 
població. Abastament d’aigua a les ciutats. Gestió ambientalment neta de residus 
sòlids. Contaminació i sanitat urbanes. 
 
El món fèrtil: Utilització eficient dels recursos. Planificació i gestió dels recursos de la 
terra. Recursos d’aigua dolça. Recursos energètics. Agricultura i desenvolupament 
rural sostenible. Desenvolupament forestal sostenible. Gestió dels ecosistemes fràgils. 
Lluita contra la desertificació i la sequera. Desenvolupament sostenible de les zones 
muntanyoses. Desenvolupament sostenible d’àrees costaneres. Desenvolupament 
sostenible de les illes. Conservació de la diversitat biològica. Gestió ambientalment 
racional de la biotecnologia. 
 
El món compartit: Recursos globals i regionals. Protecció de l’atmosfera. Protecció 
d’oceans i mars. Utilització sostenible dels recursos marins vius. 
 
El món net: Gestió de productes químics i residus. Gestió ambientalment neta dels 
productes químics tòxics. Gestió ambientalment neta dels residus perillosos. Gestió 
ambientalment neta dels residus radioactius. 
 
El món de les persones: Participació i responsabilitat de les persones. Educació, 
consciència pública i formació pràctica. Enfortiment del paper dels grups principals. 
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Les dones. Els nens i els joves. Els pobles indígenes i les seves comunitats. Les ONG. 
Els pagesos. Les iniciatives de les autoritats locals. Els sindicats. El món dels negocis i 
de la indústria. La comunitat científica i tècnica. 
 
 
2.1.2. La Carta d’Aalborg (carta de pobles i ciutats europeus cap a la sostenibilitat). 

La Carta d’Aalborg fou aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre 
Ciutats i Viles Sostenibles que tingué lloc a Aalborg, Dinamarca, del 24 al 27 de maig 
de 1994, sota el patrocini conjunt de la Comissió Europea i de la Ciutat d’Aalborg, que 
va ser organitzada pel Consell Internacional per a Iniciatives Ambientals (ICLEI). La 
responsabilitat d’elaborar l’esborrany de la Carta va ser presa per l’ICLEI i compartida 
pel Ministeri de Desenvolupament Urbà i Transport de l’Estat Federal de Renània del 
Nord-Westfàlia (Alemanya). La Carta Reflecteix les idees i redaccions de molts 
col·laboradors. De forma breu, el seu contingut es detalla tot seguit. 
 
 
Part I: Declaració de consens. Les ciutats europees cap a la sostenibilitat. 
 
a) El paper de les ciutats europees. 
b) Noció i principis de sostenibilitat. 
c) Estratègies locals cap a la sostenibilitat. 
d) La sostenibilitat com a procés creatiu local en recerca de l’equilibri. 
e) Resolució de problemes mitjançant negociacions obertes. 
f) L’economia urbana cap a la sostenibilitat. 
g) Justícia social per a la sostenibilitat urbana. 
h) Pautes sostenibles d’usos del sòl. 
i) Pautes de mobilitat urbana sostenible. 
j) Responsabilitat del canvi climàtic global. 
k) Prevenció de la intoxicació dels ecosistemes. 
l) L’autogestió d’àmbit local com a condició necessària. 
m) El  protagonisme dels ciutadans i la participació de la comunitat. 
n) Instruments i eines per a la gestió urbana orientada cap a la sostenibilitat. 
 
 
Part II: Campanya de les ciutats europees sostenibles. 
 
a) Facilitar l’assistència mútua entre ciutats europees per a la concepció, el 
desenvolupament i l’aplicació de polítiques orientades vers la sostenibilitat. 
b) Recollir i divulgar la informació sobre experiències satisfactòries d’àmbit local. 
c) Fomentar el principi de sostenibilitat entre les altres autoritats locals. 
d) Captar nous signataris de la Carta. 
e) Organitzar cada any un “premi de la ciutat sostenible”. 
f) Formular recomanacions apropiades a la  Comissió Europea. 
g) Contribuir als informes de ciutats sostenibles del grup d’experts sobre medi ambient 
urbà. 
h) Donar suport als responsables de la presa local de decisions per aplicar la legislació 
i les recomanacions apropiades de la Unió Europea. 
i) Publicar un butlletí d’informació de la campanya. 
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Part III: Implicació en el procés d’Agendes 21 locals: plans d’acció local en favor de la 
sostenibilitat. 
 
a) Reconeixement dels marcs de planificació i dels mecanismes financers existents, 
com també altres plans i programes. 
b) Localització sistemàtica dels problemes i de les seves causes mitjançant àmplies 
consultes públiques. 
c) Classificació de les tasques per ordre de prioritat per tractar els problemes 
detectats. 
d) Creació d’un model de comunitat sostenible mitjançant un procés participatiu que 
inclogui tots els sectors de la comunitat. 
e) Consideració i avaluació d’opcions estratègiques alternatives. 
f) Establiment d’un pla d’acció local a llarg termini cap a la sostenibilitat que inclogui 
objectius mesurables. 
g) Programació de l’aplicació del pla, incloent-hi la preparació d’un calendari i una 
declaració del repartiment de responsabilitats entre els participants. 
h) Establiment de sistemes i procediments per a la monitorització i informació de la 
implementació. 
 
 
2.1.3. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Declaració de Manresa). 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha estat impulsada per la Diputació 
de Barcelona com a resultat de l’interès detectat per part de molts municipis petits i 
mitjans, d’avançar conjuntament cap a models més sostenibles de desenvolupament, i 
es ratificà en assemblea constitutiva a Manresa el dia 16 de juliol de 1997 amb la 
participació de 121 municipis. 
 
Amb aquesta xarxa s’ha volgut crear una plataforma municipal en la qual es puguin 
sumar recursos i esforços dels municipis per aconseguir objectius comuns de 
sostenibilitat i on els ajuntaments trobin un marc adequat de debat i d’intercanvi 
d’experiències. 
 
Objectius: 
 
1. Impulsar el desenvolupament de les Agendes 21 Locals en els municipis adherits. 
 
2. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi d’experiències en el camp del 
desenvolupament sostenible. 
 
3. Promocionar la participació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el 
procés de desenvolupament de les Agendes 21 Locals i en la realització de projectes 
que se’n derivin. 
 
4. Potenciar accions conjuntes amb la “European Sustainable Cities & Towns 
Campaign” i el contacte amb altres xarxes que treballin en el camp de la sostenibilitat. 
 
5. Definir metodologies per la implantació de les Agendes 21 Locals. 
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6. Compartir recursos i experiències en el desenvolupament de plans d’actuació que 
ajudin a solucionar  problemàtiques ambientals. 
7. Incentivar una política ambiental més o menys comuna i coherent, en els municipis 
adherits, amb una visió de desenvolupament sostenible. 
 
8. Augmentar el pes específic de les ciutats i pobles mitjans i petits en l’àmbit europeu 
pel que fa al desenvolupament sostenible. 
 
22..22..  EELLAABBOORREEMM  LL’’AAGGEENNDDAA  2211  LLOOCCAALL..  
 
El procés de preparació d’una Agenda 21 local, tal i com s’estableix a la Carta 
d’Aalborg, ha d'incloure les següents etapes: 
 
1. Reconeixement dels marcs de planificació i dels mecanismes financers existents, 
com també altres plans i programes. 
 
2. Localització sistemàtica dels problemes i de les seves causes mitjançant àmplies 
consultes públiques. 
 
3. Classificació de les tasques per ordre de prioritat per a tractar els problemes 
detectats. 
 
4. Creació d’un model de comunitat sostenible mitjançant un procés participatiu que 
inclogui tots els sectors de la comunitat. 
 
5. Consideració i avaluació d’opcions estratègiques alternatives. 
 
6. Establiment d’un pla d’acció local a llarg termini cap a la sostenibilitat que inclogui 
objectius mesurables.  
 
7. Programació de l’aplicació del pla, incloent-hi la preparació d’un calendari i una 
declaració del repartiment de responsabilitats entre els participants. 
 
8. Repartiment de sistemes i procediments per a la monitorització i informació de la 
implementació. 
 
9. El present estudi s’emmarca dins d’aquest procés i pretén ser l’eina d’inici per 
desenvolupar l’Agenda 21 local del municipi.  
 
 
33..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  LLÍÍNNIIEESS  EESSTTRRAATTÈÈGGIIQQUUEESS  II  EELLSS  
PPRROOGGRRAAMMEESS  DD’’AACCTTUUAACCIIÓÓ  DDEELL  PPAAAA..  
 
El Pla d’acció ambiental de la Seu d’Urgell s’estructura en 7 línies estratègiques que es 
desenvolupen en diferents programes d’actuació. Cadascuna d’aquestes línies 
incorpora  un conjunt d’ accions i projectes específics. 
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Les línies estratègiques són els grans eixos que conformen el Pla d’Acció Ambiental i 
que marquen la direcció a seguir per tal d’arribar a un desenvolupament sostenible de 
la vila. 
 
Els programes, per la seva banda, són les diverses plasmacions dins de cada línia 
estratègica. Es materialitzen mitjançant un seguit d’accions i projectes concrets que 
poden ser o no d’àmbit municipal. Cadascuna de les accions o projectes està 
acompanyada d’una fitxa tècnica a on es defineixen els seus objectius i es fan, entre 
d’altres elements, una descripció i una valoració a nivell econòmic, el grau d’ implicació 
de l’administració, el seu manteniment, etc., tal i com es mostra tot seguit. 
 
Elements constituents de la fitxa tècnica: 
 
1. Línia estratègica: número de la línia estratègica en què s’engloba l’acció. 
2. Programa: número del programa en què es desenvolupa l’acció. 
3. Acció o projecte: nom de l’acció o el projecte i número. 
4. Objectius: definició dels objectius assolir a partir de l’acció o el projecte en concret 
un cop es desenvolupi. 
5. Descripció: detallar el perquè es proposa l’acció en concret i com s’ha d’aplicar. 
6. Temàtica: detalla l’àmbit general d’intervenció de l’acció 
6. Cost: aproximació del cost d’aplicar l’acció o desenvolupar el projecte. 
7. Termini: segons la prioritat i la urgència de l’actuació. 
8. Competència: valora el grau de competència municipal per l’aplicació de la mesura. 
9. Finançament: possibles fons de finançament a part de la municipal. 
10. Interrelació: vinculació amb altres accions del Pla. 
 
 
33..11..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  PPLLAA  DD’’AACCCCIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL..  
 
L’estructura del present Pla d’Acció Ambiental per a la Seu d’Urgell es resumeix al 
següent esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma més detallada, el desglossat en línies estratègiques i programes d’actuació 
és el següent: 
 
Línia estratègica 1: Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 
 
P1.1 Estudi i seguiment dels principals ecosistemes municipals. 
P1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 8 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ: 24 

ACCIONS I PROJECTES: 115 
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P1.3 Conèixer el patrimoni natural per a valorar-lo i preservar-lo. 
 
Línia estratègica 2: Cap a una mobilitat sostenible. 
 
P2.1 Reducció de l’ús del vehicle privat. 
P2.2 Fomentar l’ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat. 
P2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament municipals. 
 
Línia estratègica 3: Millora del medi urbà. 
 
P3.1 Integració dels cursos d’aigua en el planejament vigent. 
P3.2 Creació d’eixos de mobilitat que afavoreixin les relacions inter-ciutat. 
P3.3  Potenciació de l’habitatge sostenible. 
P3.4 Equilibrar l’habitabilitat de les zones urbanitzables del planejament i protegir el 
sòl no urbanitzable. 
P3.5 Ordenar urbanísticament la zona nord (barris) i Castellciutat. 
 
Línia estratègica 4: Vers una gestió integral de l’aigua. 
 
P4.1 Aprofundir en l’estudi del cicle de l’aigua per a millorar-ne la gestió. 
P4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 
P4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 
 
Línia estratègica 5: Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables. 
 
P5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 
P5.2 Promoure l’ús d’energies renovables al municipi. 
P5.3 Promoure mesures d’estalvi en les dependències municipals. 
P5.4 Promoure la utilització d’energies renovables en les dependències municipals. 
 
Línia estratègica 6: Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 
 
P6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 
P6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 
 
Línia estratègica 7: Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire i el 
Soroll. 
 
P7.1 Reduir les emissions de contaminants. 
P7.2 Millora de la qualitat acústica. 
P7.3 Reducció de la contaminació lumínica. 
 
Línia estratègica 8: L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 
 
P8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 
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33..22..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  AACCTTUUAACCIIOONNSS  QQUUEE  PPRREEVVEEUU  EELL  PPLLAA  II  VVAALLOORRAACCIIÓÓ  
EECCOONNÒÒMMIICCAA..  
 
A cada una de les accions que proposa el Pla es defineixen una sèrie de paràmetres 
d’utilitat per a la seva implantació. Tot seguit s’exposa la metodologia i els principals 
criteris que s’han emprat per aquesta definició. 
 
 
3.2.1. Tipus. 

Totes les accions han estat categoritzades per tipus. Concretament, s’han tingut en 
consideració els següents tipus: 
 
1. Projectes i obres. 
 
Agrupa totes aquelles accions en què es proposen: 
 
a) Estudis Tècnics. 
b) Projectes Executius. 
c) Execució d’Obres. 
 
2. Plans i programes específics. 
 
Agrupa les accions que constitueixen: 
  
a) Plans urbanístics i sectorials. 
b) Programes de vigilància i control. 

c) Projectes i campanyes d’implicació i conscienciació d’agents econòmics i socials. 

 
3. Instruments jurídics, econòmics i organitzatius. 
 
Agrupa les accions que comporten: 
 
a) Posada en marxa de nous serveis. 
b) Accions jurídiques i organitzatives. 
 
4. Altres. 
 
Agrupa aquelles accions que no s’inclouen en cap de les categories anteriors. 
 
 
3.2.2. Grau de prioritat. 

S’estableix per a cada acció una prioritat Alta (A), Mitjana (M) o Baixa (B). 
 
El Pla d’Acció proposa un grau de prioritat de cada acció en funció de la seva 
importància. Així, les accions amb prioritat alta són aquelles que es detecten com a 
molt necessàries perquè aborden problemes importants detectats en la Diagnosi 
Ambiental, ja sigui perquè tenen una gran capacitat de generar canvis o perquè s’ha 
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fet palesa, en el procés de participació, la gran importància que tenen per a la 
ciutadania. 
 
 
3.2.3. Termini d’implantació. 

El termini d’implantació de l’acció es categoritza en Curt (C), Mitjà (M) o Llarg (L) 
segons el temps en el que es proposa que s’iniciï l’acció.  
 
El termini es considera com a curt si l’acció ja està en curs o en fase d’execució, o bé 
si cal que s’iniciï durant els dos anys següents. En aquest cas s’han considerat accions 
que són de fàcil implantació amb efectes immediats o que es requereixen per 
desenvolupar-ne d’altres.  
 
El termini és mitjà si es requereix iniciar l’acció entre tres i cinc anys desprès de la 
redacció del Pla, ja sigui perquè primer s’han de realitzar altres accions o perquè no es 
preveu la possibilitat d’implantar-ne a curt termini.  
 
Finalment, el termini d’implantació és llarg si no es considera necessari implementar 
l’acció en els cinc anys següents ja sigui perquè primer calgui realitzar altres accions o 
calgui definir elements prèviament. 
 
 
3.2.4. Estimació del cost econòmic. 

Per entendre la previsió del cost del Pla d’Acció Ambiental s’ha de tenir en compte una 
sèrie de consideracions: 
 
a) La majoria de les actuacions estan prioritzades en funció del termini de realització. 
Algunes d’elles tenen caràcter permanent i la previsió de cost indicada fa referència al 
cost anual.  
 
b) L’aplicació de les actuacions que no es puguin desenvolupar dins del pressupost 
ordinari de l’Ajuntament dependrà de l’adjudicació dels ajuts i subvencions necessaris. 
No obstant, la indicació del termini de realització permet tenir una idea del caràcter o 
urgència d’una determinada actuació. 
 
c) El PAA és dinàmic, i per tant s’ha d’anar ajustant als canvis que es produeixin a 
mesura que s’avanci en el seu desenvolupament. La maduració del PAA i la trajectòria 
del municipi poden comportar la necessitat d’afegir altres actuacions no considerades 
inicialment o bé modificar-ne d’altres. 
 
 
3.2.5. Entitats, Organismes i Agents implicats. 

Amb l’objectiu de facilitar la identificació dels principals ens, administracions i 
organismes implicats en la implementació de les accions proposades, tot seguit se’n 
detalla l’acrònim corresponent. En cas de tractar-se de qualsevol altra no inclosa al 
següent llistat, serà anomenada de forma explícita. 
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Acrònim de l’entitat Descripció de l’entitat 

AACC Associacions de comerciants 
ACA Agència Catalana de l’Aigua 
ARC Agència de Residus de Catalunya 
AS Ajuntament de la Seu d’Urgell 
AAVV Associacions de veïns 
CCE Centres d’Ensenyament 
CCC Consell Comarcal de la Cerdanya 
CR Comunitat de Regants 
DGQA Direcció General de la Qualitat Ambiental 
DILL Diputació de Lleida 
DMA Departament de Medi Ambient i Habitatge 
DTICT Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme 
E Empresaris 
CCAU Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
GC Generalitat de Catalunya 
ICAEN Institut Català d’Energia 
IDAE Instituto de Diversificación y Ahorro Energético 
MEU Mancomunitat d’Escombreries de l’Urgellet  
P Població 
PL Policia Local 
SI Representants del sector industrial 
ST Representats del sector terciari: comerç i serveis 
UE Unió Europea 
 
Un cop especificats tots els aclariments anteriors, tot seguit es detalla el PAA de la 
Seu d’Urgell, desglossat en fitxes individuals que descriuen les accions. 
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33..33..  EELL  PPLLAA  DD’’AACCCCIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEE  LLAA  SSEEUU  DD’’UURRGGEELLLL..  
 
 

 

 

Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.1 Estudi i seguiment dels principals ecosistemes municipals. 

Acció 1.1.1 
 

Estudi i seguiment dels principals bioindicadors dels ecosistemes terrestres i fluvials. 
 
 
Objectiu 
Aprofundir en el coneixement ecològic de l’entorn natural del municipi. 
 
Descripció 
Es proposa definir un protocol tècnic i una periodicitat d’estudi dels principals 
bioindicadors dels ecosistemes terrestres i fluvials existents a la Seu. A títol d’exemple, 
els bioindicadors per als ecosistemes terrestres podrien ser les papallones i els ocells, 
ja que són fàcils d’estudiar, són conspicus i són reveladors dels canvis ambientals. Per 
als ecosistemes fluvials, per exemple, hi ha els macroinvertebrats aquàtics i la 
vegetació de ribera, per esmentar-ne només dos. 
 
La metodologia d’estudi dels bioindicadors terrestres es realitza a través de transectes 
visuals i/o auditius. Els macroinvertebrats requereixen d’un mostreig de camp i treball 
d’identificació de laboratori. També podrien emprar-se espècies especialistes, la 
presència i tendència poblacionals de les quals ens aportaria molta informació de la 
variació paisatgística i ecosistèmica. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMA 

Cost econòmic: 5.000 €  
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - 
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.1 Estudi i seguiment dels principals ecosistemes municipals. 

Acció 1.1.2 
 

Estudi específic dels abocaments agroramaders als sistemes fluvials.  
 
 
Objectiu 
Localitzar els abocaments agroramaders que es produeixen directament als sistemes 
fluvials, determinar-ne la procedència i la naturalesa química de l’abocament. 
 
Descripció 
Periòdicament es produeixen abocaments incontrolats als cursos fluvials de la Seu, 
molt particularment als torrents tributaris de la riba esquerra del Segre. Es proposa  
crear una base de dades amb tractament cartogràfic que identifiqués aquests 
abocaments, tant de forma temporal com espacial.  
 
Això pot facilitar la localització de les explotacions originàries dels abocaments 
il·legals, per així engegar els instruments sancionadors correctors escaients. 
 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMA 

Cost econòmic: 18.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMA, UE 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - 
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.1 Estudi i seguiment dels principals ecosistemes municipals. 

Acció 1.1.3 
 

Difusió periòdica de la qualitat físico-química i biològica del Segre i del Valira. 
 
 
Objectiu 
Difondre públicament les dades resultants dels mostrejos que efectua la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
 
Descripció 
La Confederación Hidrográfica del Ebro fa el seguiment de la qualitat físico-química 
dels rius Segre i Valira i en difon els resultats mensualment a través del seu website. 
D’aquesta manera la informació només arriba als tècnics que la cerquen.  
 
L’objectiu és que aquestes dades es difonguin a un públic molt superior, motiu pel qual 
es proposa que s’emprin en aquest sentit aquells mecanismes de difusió que estan 
fàcilment a l’abast de l’Ajuntament, com ara el seu propi website, revistes municipals, 
ràdio municipal, etc. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CHE 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 4 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.1 Estudi i seguiment dels principals ecosistemes municipals. 

Acció 1.1.4 
 

Instal·lar una estació meteorològica dins el casc urbà de la Seu . 
 
 
Objectiu 
Obtenir dades meteorològiques acurades del municipi 
 
Descripció 
La Seu d’Urgell no disposa de cap estació meteorològica al casc urbà ni rodalies més 
immediates. L’única que té és a més alçada, en un vessant muntanyós i fora de la 
influència de les inversions tèrmiques. La instal·lació d’una estació dins del casc urbà o 
en l’entorn immediat permetria omplir un buit d’informació i per a fornir de dades 
meteorològiques 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, GC 

Cost econòmic: 3.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 17 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.1 
 

Endegar mesures per a mantenir i/o incrementar la biodiversitat al municipi. 
 
 
Objectiu 
Endegar mesures que ajudin a manteniment de la biodiversitat terrestre després 
d’haver-ne analitzat les causes del declivi o tendència negativa. 
 
Descripció 
Els canvis territorials i funcionals dels ecosistemes de la Seu (urbanització del territori, 
canvi de conreus, intensificació dels conreus, etc.) condueixen a la reducció poblacional 
d’espècies que es veuen afectades negativament per aquests canvis.  
 
Es proposa que, prèvia caracterització de les espècies més afectades, s’endegui una 
sèrie d’actuacions a fi modificar aquesta tendència, com ara col·locació de caixes-niu, 
menjadores hivernals per ocells, passos per a fauna per a micro-mesomamífers, etc. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, P, E 

Cost econòmic: Per determinat 
Fonts de finançament: - 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: El cost de l’acció està en 
funció dels objectius a assolir. 
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.2 
 

“Hacking” d’òliba i xoriguer i introducció de la cigonya. 
 
 
Objectiu 
Afavorir la nidificació de l’òliba (Tyto alba), el xoriguer (Falco tinnunculus) i la cigonya 
(Ciconia ciconia) a la Seu. 
 
Descripció 
El “hacking” és una metodologia destinada a fixar individus d’ocells mitjançant la seva 
col·locació quan són polls en caixes-niu i ser alimentats fins que poden caçar per sí 
sols. La tendència al retorn a l’indret on han passat els primers dies de llurs vides 
(filopàtria) és acusada en l’òliba i el xoriguer, motiu pel qual són òptimes per a 
desenvolupar la metodologia del “hacking”. Els polls de xoriguer i d’òliba poden ser 
subministrats gratuïtament pels centres de recuperació de la fauna salvatge de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Per altra banda, les cries de cigonya es clouen durant dos anys en un tancat i 
posteriorment s’alliberen. L’estada durant els dos primers anys de la vida en un tancat 
al mateix lloc els fa perdre l’instint de volar i sedentaritza els individus. Aquests, al seu 
torn, poden atraure altres cigonyes migradores. 
 
Amb aquestes tres espècies assentades al municipi, la biodiversitat de l’avifauna 
s’incrementaria de forma substancial. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: L 
Sectors implicats: AS, GC 

Cost econòmic: 8.000 € 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.3 
 

Minimitzar la problemàtica del Segre i del Valira en període estival, amb especial 
atenció a les captacions de rec i  les minicentrals elèctriques actuals i futures. 
 
 
Objectiu 
Vetllar pel manteniment dels cabals del Segre i Valira en període estival. 
 
Descripció 
En arribar el període estival, el Segre i el Valira disminueixen notablement el seu cabal 
i, en el cas del primer, el llit s’arriba a perdre l’aigua superficial en molts trams, fet que 
impossibilita l’establiment de comunitats de peixos i d’altres animals.  
 
Més enllà de les causes naturals (disminució de les precipitacions en període estival) 
hom n’ha de responsabilitzar les derivacions de cabal per al rec a manta i per a les 
minicentrals hidroelèctriques. En aquest sentit es proposa dissenyar un pla integral de 
gestió de l’aigua del Segre amb l’objectiu de consensuar amb tots els regants i gestors 
de centrals el manteniment del cabal ecològic del riu durant aquests períodes de forta 
pressió ecològica. 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CR, E 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 4,5,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.4 
 

Neteges periòdiques de residus de les lleres i els marges dels recs al municipi. 
 
 
Objectiu 
Netejar els marges i lleres de rius, recs i torrents d’abocaments puntuals de residus 
d’origen divers (de la construcció, agroramaders, etc.). 
 
 
Descripció 
Els marges de rius, alguns recs i torrents han constituït al llarg dels anys un punt 
tradicional d’abocaments incontrolats de residus d’origen divers. L’objectiu de l’acció és 
el de localitzar aquests punts i realitzar les neteges periòdiques per part de la brigada 
municipal d’obres i serveis. 
 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, P, E 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.5 
 

Condicionar la tala de la vegetació de ribera a estudis hidràulics rigorosos que en 
demostrin la seva necessitat. 
 
 
Objectiu 
Talar la vegetació de ribera només en aquells casos en què el risc hidràulic ho justifiqui.
 
 
Descripció 
La vegetació de ribera és indissociable dels ecosistemes fluvials i aporta biodiversitat, 
tant de forma directa (per la presència de les espècies vegetals) com indirecta (per ser 
el recer, punt d’alimentació i guaita de moltes espècies animals). A més, la seva 
presència en els marges del riu contribueix a fixar els mots i l’existència en el sí de la 
llera col·labora a frenar l’acció erosiva de l’aigua.  
 
Això no obstant, des d’un punt de vista d’enginyeria hidràulica, sovint se l’associa amb 
problemàtiques relacionades amb l’obstrucció de la llum dels ponts i amb l’impediment 
del pas normal de l’aigua, ja que la proliferació de comunitats vegetals al bell mig de la 
llera redueix la secció de riu lliure al pas de l’aigua. Cal cercar un equilibri que faci 
compatible la minimització del risc per avinguda amb el manteniment d’unes comunitats 
vegetals de ribera prou valuoses. Per aquest motiu es proposa anar actualitzant l’estudi 
tècnic realitzat per l’empresa Euroestudios a l’any 2003, presentant-se una cartografia 
actualitzada periòdicament. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ACA 

Cost econòmic: 7.000 € 
Fonts de finançament: ACA 
Indicadors de seguiment: 4,6,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.6 
 

Aplicar mesures sensibilitzadores i sancionadores per evitar que s’alimentin gats, 
gossos i coloms urbans. 
 
 
Objectiu 
Disminuir la població de gats, gossos i coloms urbans. 
 
 
Descripció 
Les poblacions urbanes de gats, gossos i coloms urbans s’han incrementat arreu en el 
decurs dels darrers decennis. Aquest increment ha causat una sèrie de problemàtiques 
que no es poden menystenir: femtes a les vies públiques, degradació del patrimoni 
arquitectònic, etc.   
 
La proliferació de gats i gossos en els habitatges urbans com a mascotes, 
l’aprofitament de recursos alimentaris procedents de les escombraries en un 
ecosistema urbà i l’alimentació voluntària que fan algunes persones han causat una 
explosió demogràfica dels individus presents a les ciutat. Es proposa per tant aplicar les 
mesures sancionadores disponibles actualment a l’ordenança municipal vigent a la Seu 
per mirar de disminuir aquesta població, incidint especialment al segment de persones 
que els alimenten al carrer. 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, P 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - -  



 
Ajuntament de la 
Seu d’Urgell  

Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 
d’Urgell 

 
 

22 
 

 

 

 
 

Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.7 
 

Foment de l’arbrat autòcton i de la xerojardineria. 
 
 
Objectiu 
Donar prioritat a les espècies autòctones sempre que compleixin idèntics requisits que 
les al·lòctones i fomentar la xerojardineria. 
 
 
Descripció 
La Seu ha optat per un model d’arbrat viari que no té en compte el criteri de 
l’autoctonicitat, sinó altres vinculats amb el seu caràcter ornamental o de disponibilitat.  
 
Es proposa que s’opti per espècies autòctones que afavoreixen l’increment de la 
biodiversitat i que siguin les pròpies de l’hàbitat pirinenc. Anàlogament, es proposa la 
implantació de la xerojardineria, és a dir, la d’afavorir el verd que requereix un rec 
mínim gràcies a plantes i arbustos adaptades a les condicions climàtiques de la zona. 
 
El foment d’aquests element s’hauria de materialitzar mitjançant la seva incorporació 
normativa municipal d’obres, ja que és allà a on es determina el tipus de zones verdes 
per als promotors que desitgen construir o desenvolupar urbanísticament al municipi. 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, E 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 15,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.8 
 

Instar l’ACA a intensificar el control dels abocaments agropecuaris a llera pública. 
 
 
Objectiu 
Disminuir la freqüència d’abocaments agropecuaris a les lleres dels rius i torrents 
mitjançant un major control d’aquestes activitats i llurs vessaments. 
 
 
Descripció 
A la Seu es donen episodis de contaminació de torrents que, presumiblement, poden 
tenir un origen agropecuari. Cal doncs, instar l’ACA perquè reforci la vigilància dels 
controls efectuats i de la qualitat de l’aigua superficial a fi de pressionar perquè aquests 
abocaments desapareguin o esdevinguin minoritaris. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, ACA, E 

Cost econòmic: Sense cost. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 4 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.9 
 

Aplicació del Pla d’Ordenació Forestal del Pla de les Forques. 
 
 
Objectiu 
Activar el model de gestió i ordenació forestal del Pla de les Forques. 
 
 
Descripció 
El Pla de les Forques és una finca pública situada al nord-est del terme municipal. Per 
a aquesta finca s’endegà un Pla d’Ordenació Forestal (POF). Tal com estava previst a 
aquest pla, es varen realitzar pràctiques, amb la col·laboració de l’escola agrària, de 
tala selectiva a una superfície d’aproximadament 1 ha a la zona de l’Obaga del Gol. Per 
altra banda, durant l’any 2006 s’ha realitzat una tallada de millora a la finca de les 
moreres, al rondal 5a, a una superfície de 11,1 ha.  
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Recollit al POF 
Fonts de finançament: Ajuntament de La 
Seu 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.10 
 

Fer un seguiment de l’adequació de les activitats econòmiques a la Llei IIAA 3/98. 
 
 
Objectiu 
Vetllar perquè les activitats econòmiques s’adeqüin al marc legal corresponent. 
 
 
Descripció 
La Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental es promulgà el març del 1998 
amb el triple objectiu de substituir l’antiga reglamentació d’activitats classificades, 
aplegar en una sola normativa reglamentació ambiental dispersa i simplificar els 
requeriments administratius i ambientals a les activitats de menys impacte ambiental.  
 
Això no obstant, 8 anys després, resten arreu del país, i també a la Seu, moltes 
activitats que no s’ajusten el marc legal. En aquest sentit es proposa que els serveis 
tècnics de l’Ajuntament incrementin la seva acció reguladora sobre el teixit empresarial 
amb l’objectiu que totes s’ajustin a la llei. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, E 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 21,22 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.11 
 

Construir la nova gossera supracomarcal (Alt Urgell i Cerdanya). 
 
 
Objectiu 
Construir la nova gossera que ha de donar servei a les comarques de l’Alt Urgell i de la 
Cerdanya. 
 
 
Descripció 
Fins a l’actualitat la gossera de la Seu d’Urgell presentava mancances estructurals i 
funcionals. No era fàcil donar cabuda a tots els animals que hi arribaven i mantenir-los 
en condicions dignes. Finalment es pensar construir una gossera que ampliarà el radi 
d’acció que serà d’abast supracomarcal (Alt Urgell i Cerdanya) i que tindrà una 
capacitat per a 100 gossos. 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CCAU, DILL 

Cost econòmic: 300.000 € 
Fonts de finançament: CCAU, DILL, CCC 
i Ajuntaments  
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.2 Incidir en la gestió positiva dels ecosistemes de la Seu. 

Acció 1.2.12 
 

Instal·lar passos per a herpetofauna i micromamífers a la Circumval·lació Est, amb 
vocació pedagògica i precursora. 
 
 
Objectiu 
Disminuir la mortalitat d’amfibis, rèptils i micromamífers. 
 
Descripció 
La Circumval·lació Est és travessada per amfibis, rèptils i micromamífers. Un 
percentatge d’aquests moren esclafats pels vehicles motoritzats que hi transiten.  
 
Es proposa construir uns passos específics per aquest tipus de fauna per tal de reduir 
la mortalitat d’aquests animals i, sobretot, per a esdevenir un mecanisme pedagògic 
de l’impacte de les infrastructures viàries sobre la fauna i les mesures correctores que 
s’hi poden implementar. Aquesta actuació pot ser precursora de cara als nous vials 
periurbans que es vulguin pavimentar, remodelar o construir 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: L 
Sectors implicats: AS, DMA 

Cost econòmic: 30.000 – 90.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions:  Els costos associats es 
troben en funció de l’abast de les obres. 
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.3 Conèixer el patrimoni natural per a valorar-lo i preservar-lo. 

Acció 1.3.1 
 

Implicar els centres educatius en l’estudi i seguiment dels ecosistemes de la Seu. 
 
 
Objectiu 
Involucrar els centres educatius de la Seu en la recerca científica necessària per a 
avaluar l’estat i evolució dels ecosistemes de la ciutat. 
 
Descripció 
Els centres educatius, i més concretament els de secundària i batxillerat, poden 
contribuir al mostreig i a la recerca per a compilar les dades necessàries per a avaluar 
l’estat i evolució dels ecosistemes i/o de les espècies bioindicadores del municipi, tal i 
com es detalla a l’acció 1.1.1.  
 
Amb l’ajut inicial o continuat de professors especialitzats i dels naturalistes de la Seu, 
es podrien, per exemple, recol·lectar i identificar mostres de macroinvertebrats dels 
torrents i rius o fer un seguiment dels nius d’oreneta cuablanca de la Seu. Aquesta 
acció, doncs romandria circumscrita a l’actuació dels estudiants, guiats pels tutors i 
professors corresponents. 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, P 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.3 Conèixer el patrimoni natural per a valorar-lo i preservar-lo. 

Acció 1.3.2 
 

Xerrades periòdiques sobre el medi natural de la Seu. 
 
 
Objectiu 
Difondre amb estratègies pedagògiques actives el patrimoni natural de la Seu, els seus 
elements i ecosistemes més interessants i singulars. 
 
Descripció 
Es proposa oferir a la ciutadania un cicle de xerrades amenitzades amb diapositives o 
imatges multimedia (powerpoint, video) per a difondre els elements biològics i els 
ecosistemes més rellevants de la Seu.   
 
Aquestes xerrades poden ser específiques (p.ex: “la situació de la truita –Salmo trutta- 
als rius de la Seu”) o generalistes (p.ex: “fauna dels camps de la Seu”) i anirien 
destinades a mostrar situacions actuals o bé revelar tendències poblacionals i de 
conservació de comunitats vegetals. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DARP, DMA 

Cost econòmic: 3.000 – 10.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMA, DARP 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions:  La variabilitat del cost es 
troba en funció de l’abast de les xerrades. 
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Línia Estratègica I Conèixer, preservar i afavorir els ecosistemes de la Seu. 

Programa 1.3 Conèixer el patrimoni natural per a valorar-lo i preservar-lo. 

Acció 1.3.3 
 

Creació de materials pedagògics i difusió. 
 
 
Objectiu 
Difondre el patrimoni natural de la Seu a la ciutadania en general 
 
Descripció 
En consonància a allò exposat a l’acció anterior, es proposa la creació de material 
imprès (pòsters de fauna i flora dels camps, boscos, rius i carrers de la Seu, claus 
dicotòmiques d’identificació específica –arbustos i arbres-, fitxes de camp, etc.) i 
multimèdia (CD-rom del medi natural de la Seu, links al website municipal amb 
informació sobre les espècies i llurs tendències poblacionals, etc.) per part de 
l’Ajuntament amb l’objectiu de promoure la realitat florística i faunística del municipi.  
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 6.000 – 20.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions:  La variabilitat del cost es 
troba en funció del material editat. 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.1 Reducció de l’ús del vehicle privat. 

Acció 2.1.1 
 

Crear una borsa municipal de “car-sharing”. 
 
 
Objectiu 
Reducció del nombre de cotxes que circulen pel municipi i minimitzar la congestió 
viària. 
 
 
Descripció 
Creació d’un registre de ciutadans que diàriament es desplacen amb cotxe per motius 
de treball, estudi, etc, i que estarien disposats a compartir el vehicle amb altres 
ciutadans que es desplacin en la mateixa direcció (car-sharing). En aquest registre es 
recollirien les rutes a seguir, l’horari de sortida i tornada i un telèfon de contacte. Seria 
molt recomanable donar-ho a conèixer mitjançant la pàgina web municipal, fins i tot 
plantejant la possibilitat de coordinar tot el procediment a través seu. 
 
L’establiment d’aquesta mesura s’hauria d’acompanyar d’una important campanya de 
promoció d’aquest servei i dels avantatges que suposa per als mateixos propietaris 
(compartir les despeses de combustible, companyia durant el trajecte, etc.) i per la 
col·lectivitat (disminució de la congestió viària, beneficis ambientals, etc.) 
 
 

Tipus: 3a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, AAVV, P 

Cost econòmic: 5.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: - 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.2 Fomentar l’ús del transport públic com a alternativa al 
vehicle privat. 

Acció 2.2.1 
 

Creació d’una línia de transport col·lectiu que connecti els diferents nuclis urbans i el 
polígon industrial amb el centre de la ciutat. 
 
 
Objectiu 
Afavorir la connectivitat dels habitants dels nuclis urbans desconnectats de la Seu 
amb el centre urbà i el polígon industrial, així com disminuir els desplaçaments amb 
vehicle privat. 
 
Descripció 
Actualment la Seu té 5 nuclis urbanitzats (Castellciutat, Sant Antoni, Sant Pere, Poble 
Sec i Serrat de la Capella) que estan deslligats del nucli urbà de la ciutat, a més d’un 
polígon industrial. Cal desenvolupar una ruta (incloent freqüència, horaris, cost, etc.) 
de línia de transport col·lectiu que permeti connectar la població d’aquests nuclis amb 
la Seu i el polígon i que, de retruc, afavoreixi el transport col·lectiu i en minimitzi 
l’individual. 
 
Per a crear aquesta línia es proposa oferir aquest servei mitjançant concessió 
administrativa (concurs públic). 
 

Tipus: 3a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: AS, DILL, DPTOP 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: La variabilitat del cost es 
troba en funció de l’abast de la línia 
creada. 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.2 Fomentar l’ús del transport públic com a alternativa al 
vehicle privat. 

Acció 2.2.2 
 

Implementar mesures de reducció de velocitat a les vies més problemàtiques. 
 
 
Objectiu 
Moderació de la velocitat del trànsit rodat i adequació als límits permesos. 
 
Descripció 
La normativa municipal vigent fixa com a límit màxim de velocitat els 40 km/h dins del 
nucli urbà. Segons el mostreig realitzat per l’empresa Movitest, del grup RACC, a la 
Circumval·lació est i al Camí Ral de Cerdanya el percentatge de vehicles que superen 
els límits de velocitat és del 65 i 79% respectivament, mentre que a l’Avinguda Salòria 
i al Carrer Sant Ot el percentatge voreja el 10%.  
 
S’imposa, doncs, la necessitat d’implementar mecanismes dissuasoris de velocitat en 
els punts més problemàtics, com ara controls amb radars, bandes sonores, colls 
d’ase, etc. 
 
 

Tipus: 1b 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: AS, PTOP, GC 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions:  -- 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.2 Fomentar l’ús del transport públic com a alternativa al 
vehicle privat. 

Acció 2.2.3 
 

Intensificar el control d’estacionaments il·legals. 
 
 
Objectiu 
Reduir la incidència d’estacionaments il·legals als carrers del nucli urbà. 
 
Descripció 
La indisciplina viària (cotxes estacionats en doble fila, a sobre de la vorera, en passos 
de vianants, etc.) va associada a un empitjorament de les condicions dels 
desplaçaments a peu, podent, a més, ser causa d’un major grau d’accidentalitat. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, mitjançant la Policia Municipal, ha d’intensificar el 
control de la indisciplina viària, especialment a les zones de més intensitat de 
vianants, ja que és allà on causa una major problemàtica.  
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 1 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.2 Fomentar l’ús del transport públic com a alternativa al 
vehicle privat. 

Acció 2.2.4 
 

Estudi de la demanda real de places d’aparcament. 
 
 
Objectiu 
Planificar el nombre i tipus d’aparcaments al municipi en funció de la demanda real 
d’aparcaments. 
 
Descripció 
Per tal de conèixer les necessitats reals d’aparcament als diferents sectors de la 
ciutat, l’ajuntament hauria de realitzar un estudi que analitzés de manera detallada la 
demanda  i l’oferta actuals (tant l’aparcament dels propis residents com de la població 
visitant). A partir de les conclusions d’aquest estudi es podria planificar millor la 
creació i/o millora de l’oferta d’aparcament al municipi. 
 
Aquesta planificació d’aparcaments també ha d’estar en sintonia amb les polítiques de 
pacificació del centre urbà i que s’haurien d’impulsar des de l’ajuntament (increment 
d’àrees de prioritat invertida, zones 30, etc.) i amb un major ús del transport públic 
urbà, tal i com es detallen en aquest Pla d’Acció. 
 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, GC, CCAU 

Cost econòmic: 11.000 € 
Fonts de finançament: DPTOP 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.1 
 

Extensió de les zones de prioritat invertida i creació de zones de trànsit exclusiu per a 
vianants. 
 
 
Objectiu 
Donar prioritat als vianants tot limitant l’ús del vehicle privat amb la creació de noves 
zones de prioritat invertida i de trànsit exclusiu per a vianants. 
 
Descripció 
Incrementar la pacificació del trànsit tot creant més zones de prioritat invertida i 
plantejant la creació de zones de trànsit exclusiu per a vianants. Aquesta mesura s’ha 
de consensuar amb els principals agents socials municipals a causa de la possible 
incidència econòmica que pot comportar per al segment, de forma especial, del petit 
comerç. 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1,2 
Observacions: Els costos associats es 
troben en funció de l’abast de les obres. 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.2 
 

Facilitar l’accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda. 
 
 
Objectiu 
Permetre que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir sense obstacles als 
punts clau de la ciutat i que puguin travessar carrers i avingudes sense problemes. 
 
Descripció 
Fer un estudi que detecti els punts negres per a les persones amb mobilitat reduïda, 
així com realitzar una diagnosi que els ponderi i valori de més a menys problemàtics. 
 
Finalment, caldria dissenyar un pla d’actuacions específiques que determinés les 
prioritats i que inclogués una dotació pressupostària per a eradicar-los definitivament. 
 
 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, P, AAVV 

Cost econòmic: 10.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.3 
 

Construcció de la vorera a la Circumval·lació Est (Bombers-Parc del Segre). 
 
 
Objectiu 
Construir una vorera en el tram que va dels Bombers fins al Parc del Segre per afavorir 
el pas de vianants i millorar-ne llur seguretat. 
 
Descripció 
La Circumval·lació Est és emprada molt sovint pels vianants com a indret de passeig, 
tot i no disposar d’un espai delimitat per aquesta activitat (vorera o carril). Al mateix 
temps, els cotxes hi circulen amb excés de velocitat en un percentatge majoritari.  
 
Això fa que el risc de col·lisió entre cotxe i vianants no sigui negligible. Cal, doncs, 
ordenar aquest espai per tal d’afavorir-ne l’ús lúdic dels vianants i millorar-ne llur 
seguretat mitjançant la construcció d’una vorera suficient per al pas de vianants. 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 210.000 – 425.000 € 
Fonts de finançament: AS, DPTOP 
Indicadors de seguiment: 1 
Observacions:  Els costos associats es 
troben en funció de l’abast de les obres. 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.4 
 

Controlar que la dimensió i els accessos a les places d’aparcament siguin adequades.
 
 
Objectiu 
Afavorir la qualitat dels aparcaments privats de propietat per reduir el nombre de 
vehicles estacionats al carrer. 
 
Descripció 
Molts dels aparcaments de la Seu d’Urgell en habitatges plurifamiliars tenen unes 
dimensions excessivament ajustades i uns accessos sovint inadequats que en 
dificulten l’ús. El resultat és que part dels vehicles que podrien estar aparcats a 
l’interior, s’aparquen a l’exterior per més comoditat.  
 
Es recomana, doncs, que es desenvolupi una ordenança municipal que reguli i 
concreti les dimensions mínimes de les places interiors d’aparcament, incloent-hi 
també els girs i facilitat de l’accés. L’objectiu final és disminuir el parc de vehicles 
estacionats al carrer. 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.5 
 

Campanyes per fomentar una mobilitat més sostenible. 
 
 
Objectiu 
Difondre l’existència de mecanismes per a fer la mobilitat més sostenible i explicar-ne 
detalladament els motius.  
 
 
Descripció 
Qualsevol iniciativa (“car-sharing”, transport col·lectiu inter i intramunicipal, ús de la 
bicicleta, etc) que intenti modificar els hàbits de mobilitat de les persones ha d’anar 
acompanyada d’una campanya de comunicativa adequada, amb tot el ventall d’eines 
de difusió que es tenen a l’abast (difusió pel website municipal, cartells, díptics, 
xerrades explicatives, etc)  per tal d’arribar al nombre màxim de persones.  
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: La variabilitat del cost es 
troba en funció del material editat i del 
nombre de les xerrades. 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.6 
 

Implantació de carrils-bici a les artèries principals de la ciutat. 
 
 
Objectiu 
Crear una xarxa de carrils-bici per la xarxa principal de la ciutat.  
 
 
Descripció 
Ara com ara no existeixen carrils-bici a la ciutat. Alguns carrers no ho permeten però 
d’altres sí. Caldria preveure si es pot crear tota una xarxa de carrils-bicis per poder 
accedir als principals punts d’atracció social de la ciutat.  
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: La variabilitat del cost 
dependrà dels kilòmetres totals de carril-
bici. 
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Línia Estratègica II Cap a una mobilitat sostenible. 

Programa 2.3 Potenciació de la mobilitat sostenible dels desplaçament 
municipals. 

Acció 2.3.7 
 

Creació d’aparcaments de bicicletes. 
 
 
Objectiu 
Facilitar l’aparcament de bicicletes als punts d’atracció i confluència socials.  
 
 
Descripció 
Dotar els centres educatius, l’estació d’autobús, els parcs de la ciutat i altres punts 
d’atracció social d’aparcaments per a bicicletes, sistema de transport que s’ajusta i 
adequa  perfectament a una ciutat amb desnivells mínims.  
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: -- 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.1 Integració dels cursos d’aigua en el planejament vigent. 

Acció 3.1.1 
 

Verticalització de les zones verdes per a crear corredors perpendiculars al traçat dels 
rius. 
 
Objectiu 
Crear zones verdes d’estructura perpendicular al recorregut dels rius per tal de 
garantir els corredors naturals nord-sud i evitar l’efecte de parc fluvial. 
 
Descripció 
Es proposa reconsiderar la planificació i disseny de les zones verdes en el 
planejament vigent per tal de minimitzar l’aprofitament de la llera dels rius a l’hora 
crear parcs lineals fluvials. D’aquesta manera es pretén crear corredors paisatgístics 
al llarg del pas dels principals cursos d’aigua pel municipi. 
 
Aquesta reconsideració, atès l’avançat desenvolupament del POUM a la Seu, només 
es pot portar a terme mitjançant la revisió dels PEMU i PERI que encara s’han de 
desenvolupar. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 4,7 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.2 Creació d’eixos de mobilitat que afavoreixin les relacions 
inter-ciutat. 

Acció 3.2.1 
 

Estudi de la distribució de les activitats econòmiques del municipi. 
 
Objectiu 
Planificar la ubicació dels diferents sectors econòmics per tal d’evitar la segregació de 
les activitats econòmiques dels habitatges. 
 
Descripció 
Es proposa l’elaboració d’un cens d’activitats econòmiques, especialment quant a la 
seva distribució espacial al municipi. L’objectiu és permetre realitzar una planificació 
destinada a evitar la concentració de nuclis d’activitats o d’habitatges que es trobin 
separats o disgregats dins de la trama urbana del municipi. En funció de la distribució 
actual identificada es podria optimitzar l’obertura o renovació d’altres activitats futures 
per imbricar-les dins del teixit residencial de forma homogènia. 
 
Aquest cens es pot aconseguir a partir del cens d’activitats general de què disposen 
els serveis tècnics de l’Ajuntament. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 1 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.2 Creació d’eixos de mobilitat que afavoreixin les relacions 
inter-ciutat. 

Acció 3.2.2 
 

Crear rutes de transport públic amb preus reduïts. 
 
 
Objectiu 
Establir rutes i horaris del transport públic al municipi en funció de les zones a 
peatonalitzar.  
 
Descripció 
Es proposa que l’Ajuntament ofereixi un servi de transport públic urbà de qualitat al 
municipi. 
 
Actualment no existeix transport públic urbà a la Seu, motiu pel qual es proposa 
l’establiment d’una o més línies que permetin portar a terme aquesta tasca i faciliti així 
una alternativa vàlida a la mobilitat realitzada amb vehicle privat. La gestió d’aquest 
servei seria de caràcter municipal. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, E 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1 
Observacions: -- 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.2 Creació d’eixos de mobilitat que afavoreixin les relacions 
inter-ciutat. 

Acció 3.2.3 
 

Habilitació d’espais d’aparcament d’horari restringit per a afavorir el comerç local. 
 
 
Objectiu 
Fer atractiva l’aturada de viatgers al municipi de La Seu mitjançant la ubicació de 
zones d’aparcament limitat amb implicació del comerç local.  
 
Descripció 
Es proposa l’habilitació d’espais per a aparcament en zones properes al centre, però 
sense congestionar-lo, amb possibilitat d’accés posterior mitjançant itineraris 
peatonals, destinat al desenvolupament del comerç local.  
 
Aquesta acció ha d’estar coordinada amb l’anterior 3.2.3, ja que seria la que establiria 
aquesta accessos peatonals esmentats. 
 

Tipus: 2a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 1 
Observacions: - - 



 
Ajuntament de la 
Seu d’Urgell  

Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 
d’Urgell 

 
 

47 
 

 

 

 

Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.2 Creació d’eixos de mobilitat que afavoreixin les relacions 
inter-ciutat. 

Acció 3.2.4 
 

Disseny d’una xarxa municipal d’itineraris a peu i en bicicleta. 
 
 
Objectiu 
Oferir una alternativa vàlida i operativa a la mobilitat amb vehicle privat.  
 
Descripció 
Es proposa l’habilitació de rutes i itineraris que recorreguessin la totalitat del municipi i 
que estiguessin destinats a caminants i usuaris de bicicleta. 
 
Actualment la Seu disposa d’una àmplia xarxa de camins rurals, però molts d’ells es 
troben mal gestionats per propietaris privats o simplement en desús. Es proposa 
realitzar un estudi destinat a avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de 
recuperar bona part d’aquesta xarxa de camins per reconvertir-la en carrils-bici i/o 
rutes per a caminants. En el cas concret dels carrils-bici, es proposa també que se’n 
dissenyin alguns d’específics destinats a connectar els diversos barris de la Seu amb 
el centre, amb l’objectiu d’afavorir la reducció de l’ús del vehicle privat en aquests 
desplaçaments. 
 

Tipus: 2a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 18.000 €. 
Fonts de finançament: AS, DMA, UE 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.2 Creació d’eixos de mobilitat que afavoreixin les relacions 
inter-ciutat. 

Acció 3.2.5 
 

Estudi de circulació per a establir criteris de circulació i de flux de vianants alternativa. 
 
 
Objectiu 
Potenciar la creació d’eixos de prioritat invertida per reduir la mobilitat de vehicles 
privats en favor dels vianants i les bicicletes.  
 
Descripció 
La creació de carrers amb pas prioritari per a vianants permet no només reduir el 
trànsit de vehicles privats, sinó augmentar de forma significativa el grau de qualitat de 
vida gràcies a la reducció en els nivells acústics que comporta. 
 
Es proposa, doncs, portar a terme un estudi que permeti avaluar la viabilitat tècnica i 
econòmica de la implantació de carrers de prioritat invertida (peatonals) a la Seu. La 
distribució i ubicació d’aquests carrers es trobaria en funció de les prioritats 
estipulades pels serveis tècnics de l’Ajuntament en aquest sentit. 
 

Tipus: 3 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 12.000 €. 
Fonts de finançament: AS, DMA, UE 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.3 Potenciació de l’habitatge sostenible. 

Acció 3.3.1 
 

Aplicació estricta del nou reglament tècnic de la construcció a les noves llicències. 
 
 
Objectiu 
Transformar de forma gradual els actuals criteris constructius no sostenibilistes per 
d’altres sostenibilistes. 
 
Descripció 
L’actual any 2006 va entrar en vigor el nou reglament tècnic per a la construcció que 
incorpora tot un seguit d’elements d’obligat compliment en la construcció i la 
rehabilitació de nous edificis, especialment els destinats a habitatges, com per 
exemple l’estalvi i l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, els aïllaments 
acústics, la reducció en el consum d’aigua, etc. 
 
Es proposa que els serveis tècnics de l’Ajuntament portin a terme un seguiment 
estricte i rigorós de tots els projectes i sol·licituds de llicències d’obres de forma que 
es confirmi l’ús dels elements i criteris detallats en el sobredit reglament. 
  

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, E 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 8,9,10,11,15 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.3 Potenciació de l’habitatge social. 

Acció 3.3.2 
 

Establiment de mesures d’increment del parc d’habitatges d’ús social a la Seu. 
 
 
Objectiu 
Posar a disposició de la ciutadania la major quantitat possible d’habitatges a preus i/o 
condicions per sota de mercat. 
 
Descripció 
Es proposa incrementar el parc d’habitatges disponibles mitjançant una doble 
actuació. La primera és l’augment de la construcció d’habitatge protegit per part dels 
promotors, mentre que la segona és portar a terme un cens de pisos buits al centre 
històric amb l’objectiu de poder desenvolupar posteriorment polítiques municipals 
destinades a afavorir la seva sortida al mercat de l’habitatge però amb unes 
condicions que, en la mesura del possible, apuntin cap a un ús social (col·lectius al 
llindar de l’exclusió social, joves, gent gran, etc.) 
 

Tipus: 3 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, AAVV, E 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 3 
Observacions: Els costos es troben 
condicionats a l’abast de l’actuació. 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.4 Equilibrar l’habitabilitat de les zones urbanitzables del 
planejament i protegir el sòl no urbanitzable. 

Acció 3.4.1 
 

Evitar densitats d’hab/m2 de sòl molt baixes per a optimitzar-ne el manteniment i 
equilibrar el casc antic amb la perifèria. 
 
 
Objectiu 
L’objectiu és evitar crear barris perifèrics amb una excessiva baixa densitat de vol 
respecte al sol, amb la voluntat d’integrar les zones futures de desenvolupament urbà 
a la trama actualment existent. 
 
Descripció 
S’ha demostrat que nivells d’habitabilitat molt baixos tendeixen a la formació de petits 
nuclis de tipus “urbanització d’alt nivell” que, des del punt de vista de vialitat, son una 
gran càrrega quant a despeses de manteniment, alhora que provoquen una forta 
dependència del transport en vehicle privat per a accedir als diferents serveis de la 
ciutat. Aquesta situació provoca la aparició de més residències temporals que de 
primera residència. 
 
Es proposa per tant, que en el desenvolupament del sòl urbanitzable previst al POUM 
s’apliqui el marge superior de la forquilla d’habitabilitats permeses al planejament, és 
a dir, el criteri de màxima habitabilitat permesa per la normativa. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 3 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.4 Equilibrar l’habitabilitat de les zones urbanitzables del 
planejament i protegir el sòl no urbanitzable. 

Acció 3.4.2 
 

Desenvolupar un PERUSNU per la  Seu. 
 
 
Objectiu 
Protegir la totalitat dels elements del sòl no urbanitzable al municipi. 
 
Descripció 
Un Pla Especial de Regulació de l’Ús del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU) 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 inclosos a l’actual 
POUM es poden englobar en un PERUSNUS si així es desitja. El principal avantatge 
d’aquesta figura de protecció és la clara estructuració única de la planificació, si bé es 
caracteritza 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 gran, 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. 
 
Des del punt de vista operatiu, els serveis tècnics de l’Ajuntament, si es considera que 
no es pot desenvolupar un PERUSNU, pot assolir els seus objectiu de forma similar 
mitjançant el desenvolupament en profunditat dels diversos plans especials en sòl no 
urbanitzable que actualment es detallen al POUM de la Seu. 
 

Tipus: 2a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, GC 

Cost econòmic: 30.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 7,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.5 Ordenar urbanísticament la zona nord (barris) i 
Castellciutat. 

Acció 3.5.1 
 

Millorar els accessos viaris a Castellciutat i la zona nord. 
 
 
Objectiu 
Millorar l’actual grau d’accessibilitat amb vehicle privat a Castellciutat i la zona nord. 
 
Descripció 
Actualment l’accés de vehicles a Castellciutat i als barris de la zona nord és deficitària 
i necessita d’una millora substancial. Es proposa l’execució de rotatoris a Castellciutat 
i Serrat de la Capella. 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, DPTOP 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: El cost de l’acció es troba 
en funció de l’abast de les obres 
realitzades 
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Línia Estratègica III Millora del medi urbà. 

Programa 3.5 Ordenar urbanísticament la zona nord (barris) i 
Castellciutat. 

Acció 3.5.2 
 

Incrementar el grau de seguretat per als vianats als barris. 
 
 
Objectiu 
Millorar substancialment el grau de seguretat per als vianants a la zona nord. 
 
Descripció 
Actualment no hi ha suficients mesures de seguretat per als vianants a peu que volen 
desplaçar-se del centre de la Seu cap als barris o a l’inrevés. Existeix una vorera que 
va des dels bombers fins al barri de Sant Pere, però no hi ha cap pas segur per creuar 
la carretera, excepte al Serrat de la Capella (que es creua la carretera mitjançant una 
passarel·la). Cal millorar la vorera i ampliar-la amb el carril bici. 
 
Es proposa, doncs, realitzar les obres necessàries per a la creació d’un pas segur per 
creuar la carretera des dels bombers. 
  

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DPTOP 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 1,21 
Observacions: El cost de l’acció es troba 
en funció de l’abast de les obres 
realitzades 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 
Aprofundir en l’estudi del cicle de l’aigua per a millorar-
ne la gestió. 

Acció 4.1.1 
 

Valoració ecològica i econòmica de la captació d’aigües de Bescaran. 
 
 
Objectiu 
Valorar l’impacte ecològic de la captació d’aigües a Bescaran per tal de limitar-ne el 
període hàbil i potenciar l’ús dels recursos hídrics subterranis. 
 
 
Descripció 
Després de molts anys d’abastar-se d’aigua subterrània, la Seu decidí captar aigua de 
qualitat òptima del Torrent de Bescaran, donat que en certes èpoques de l’any, mesos 
d’estiu, es corria el risc de falta d’aigua de boca. Aquesta arriba a les llars de la Seu 
per gravetat, sense costos energètics de bombejament. Aquest fet proporciona un 
estalvi energètic i econòmic a les finances municipals si es compara amb els costos 
de bombament i distribució de l’aigua procedent dels pous municipals. 
 
Tanmateix, aquesta actuació es féu oblidant el principi rector de subministrament 
d’aigües per a ús de boca, en virtut del qual es prioritzen les aigües subterrànies a les 
superficials quan les primeres són suficients. Aquest principi pretén minimitzar 
l’impacte que té qualsevol captació d’aigües superficials a les comunitats biològiques 
associades als ecosistemes fluvials. Caldria, per tant, fer un estudi tècnic valoratiu i 
rigorós dels avantatges i inconvenients de les captacions d’aigua superficial o 
subterrània per tal de minimitzar el cabal d’aigua captada del torrent de Bescaran. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS,  

Cost econòmic: 3.000 – 6.000 € 
Fonts de finançament: AS, ACA 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 Aprofundir en l’estudi del cicle de l’aigua per a millorar-ne la 
gestió. 

Acció 4.1.2 
 

Quantificació de la població censada/resident no connectada a les xarxes 
d’abastament i sanejament. 
 
 
Objectiu 
Determinar el nombre de persones que viuen a la ciutat que no tenen connexió amb la 
xarxa general d’aigua ni amb la xarxa de sanejament. 
 
Descripció 
Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament es constat que a la Seu hi ha un percentatge 
petit d’habitatges que encara no estan connectats a la xarxa general d’aigua 
(abastament-sanejament), sobretot localitzats a la riba esquerra del Segre.  
 
Es proposa realitzar un estudi tècnic que tindria com a objectius esbrinar la ubicació 
d’aquestes cases, el nombre de persones que hi viuen, la procedència de l’aigua que 
beuen i la periodicitat de les analítiques que realitzen (en cas de tenir pou propi). La 
realització d’aquest treball no ha de substituir en cap cas l’obligatorietat per part del 
consistori de proveir de connexió aquests habitatges. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, P 

Cost econòmic: 4.000 – 7.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 16,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 Aprofundir en l’estudi del cicle de l’aigua per a millorar-ne la 
gestió. 

Acció 4.1.3 
 

Potenciació del procediment d’instal·lació de comptadors als pous i aprofitaments 
subterranis particulars. 
 
 
Objectiu 
Reduir el consum d’aigua de l’aqüífer al municipi. 
 
 
Descripció 
Actualment la normativa vigent a Catalunya quant a explotació de recursos hídrics 
subterranis obliga a la instal·lació d’un comptador que permeti quantificar el volum 
extret amb l’objectiu així de poder carregar el corresponent cànon de l’aigua. A partir 
del treball de camp realitzat a la present auditoria s’ha constat una massiva presència 
de pous particulars no legalitzats i que, per tant, no disposen de l’esmentat 
comptador. 
 
Es proposa, doncs, posar en coneixement dels particulars dels quals es té constància 
que disposen de pou que han de regularitzar el seu ús i han d’instal·lar els esmentats 
comptadors. Atès que aquesta potestat correspon a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE), és aquesta administració qui ha de portar a terme les regularitzacions, 
però tanmateix l’Ajuntament pot esdevenir en aquest sentit un agent actiu envers 
aquesta actuació a través d’una campanya informatives dirigida al col·lectiu de 
propietaris de pous. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CHE 

Cost econòmic: Variable en funció de 
l’abast de la campanya endegada 
Fonts de finançament: ACA, CHE 
Indicadors de seguiment: 14 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 Aprofundir en l’estudi del cicle de l’aigua per a millorar-ne la 
gestió. 

Acció 4.1.4 
 

Campanya de mostreig de la influència dels sòlids de l’aigua de Bescaran als 
sistemes tancats d’aigua potable. 
 
 
Objectiu 
Determinar si existeixen sòlids en suspensió o sedimentables a l’aigua procedent de 
la captació de Bescaran per a determinar si poden causar problemes a les canonades 
domèstiques d’aigua i als sistemes tancats d’aigua (calderes, calefaccions, etc.). 
 
 
Descripció 
Durant la realització dels treballs de la memòria descriptiva, es va fer saber a l’equip 
auditor que, d’ençà de l’arribada de l’aigua de Bescaran, la presència de sòlids a 
l’aigua de boca s’ha incrementat.  
 
Es proposa, per tant, de realitzar una campanya de mostreig d’aigua in situ, és a dir, a 
diversos punts de sortida de llars particulars a fi d’analitzar la presència, quantitat i 
naturalesa de sòlids a l’aigua. L’objectiu és esbrinar si els nivells detectats poden ser 
prou elevats o no per a causar problemes als circuits tancats d’aigua i a les 
canonades d’aigua de les cases. Inicialment aquest mostreig es perllongaria al llarg 
de 6 mesos per tal d’abastar un rang de temps suficient, però es podria allargar tant 
com es considerés necessari. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, P 

Cost econòmic: 3.000 €  (6 mesos) 
Fonts de finançament: DLL, ACA. 
Indicadors de seguiment:21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 Millorar la gestió del cicle integral de l’aigua. 

Acció 4.1.5 
 

Estudi i seguiment de la influència dels biocides als horts i jardins del Pla del Salit. 
 
 
Objectiu 
Determinar la concentració de biocides en l’aigua d’escolament superficial del Pla del 
Salit. 
 
Descripció 
Als inicis d’estiu, es produeix cada any la mort de plantes ornamentals i de jardí (rosers, 
enfiladisses, etc.) i d’horta (enciams, bledes, etc.) a algunes parcel·les del Salit, de 
forma coincident amb l’aplicació de biocides als conreus dels terrenys del voltant. Tot fa 
pensar, doncs, que pot haver-hi una causalitat entre ambdós fenòmens.  
 
Es recomana, per tant, mostrejar aquesta aigua superficial que s’escola dels camps fins 
a les parcel·les del Salit i analitzar-la per determinar-hi la concentració de biocides. De 
manera semblant a allò detallat a l’acció anterior, caldria perllongar la campanya durant 
la primavera un mínim de tres mesos, ja que és el període considerat com a habitual 
per a l’aplicació d’aquests productes. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, P 

Cost econòmic: 8.000 € 
Fonts de finançament:  ACA, DLL 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 Millorar la gestió del cicle integral de l’aigua. 

Acció 4.1.6 
 

Creació d’una ordenança d’aprofitament sostenible de l’aigua. 
 
 
Objectiu 
Reduir el consum d’aigua de xarxa de forma integral i afavorir l’aprofitament dels 
recursos hídrics propis de forma sostenible al municipi. 
 
Descripció 
Es proposa desenvolupar una ordenança municipal destinada a incorporar una gestió 
integral de l’aigua al municipi. Això inclouria aspectes diversos però complementaris 
com l’aprofitament de les aigües subterrànies de manera sostenible, sense caure en 
sobreexplotacions de l’aqüífer, l’aprofitament de les aigües pluvials, la integració de la 
xarxa separativa a l’actual de clavegueram, etc. L’objectiu seria una reducció global 
del consum amb un increment substancial del reaprofitament. L’ús de l’aigua 
reaprofitada es podria dedicar, entre d’altres usos, a reg de parcs públics, carrers, 
etc., tot i que no al consum humà.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona disposa d’un model d’ordenança 
desenvolupat amb aquesta preocupació i que podria ser emprat com a model per a la 
Seu. 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 14,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.1 Millorar la gestió del cicle integral de l’aigua. 

Acció 4.1.7 
 

Estudi valoratiu per a la construcció de dipòsits d’aigües pluvials i de separació 
d’aigües pluvials del sistema de sanejament. 
 
 
Objectiu 
Determinar la viabilitat de la construcció de dipòsits d’aigua per a la recollida d’aigües 
pluvials i la creació d’una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials independent de 
l’aigua de sanejament, tant de la zona ja urbanitzada com, com a mínim, de les zones 
de nova urbanització. 
 
Descripció 
Gran part de l’aigua precipitada sobre l’espai urbà de la ciutat no s’aprofita per gairebé 
res i té com a destí el riu o l’EDAR de Montferrer, bo i diluint la càrrega contaminant 
de les aigües residuals del clavegueram alhora que incrementant-ne el volum. Així 
doncs la recollida d’aigües pluvials en dipòsits específics o la canalització en una 
xarxa d’aigües independent de la xarxa de sanejament té un efecte dual en el 
funcionament de la depuradora: per una banda en facilita l’eficiència del funcionament 
atès que en redueix el volum a tractar però, d’altra banda, n’incrementa la càrrega 
contaminant a tractar. Aquesta acció implica la realització d’un estudi de viabilitat i la 
redacció d’un projecte per a la dotació de la infraestructura i pressupost necessaris.. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 6.000-10.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: El cost d’aquesta actuació 
ve condicionat per l’abast de l’estudi. 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 

Acció 4.2.1 
 

Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua en serveis i dependències municipals. 
 
 
Objectiu 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals. 
 
 
Descripció 
Es proposa l’establiment de mesures i equips per a la reducció del consum d’aigua 
potable en el conjunt d’edificis i serveis municipals, com ara sanitaris de doble 
descàrrega, reductors de pressió, aixetes monocomandament, etc., tot estimulant 
l’ambientalització de la gestió municipal.  
 
S’entén com a mesures en aquest sentit aquelles que no suposin la implementació de 
canvis substancials en les dites instal·lacions, sinó que facin d’aplicació immediata o 
molt curta. L’aplicació de mesures de més gran abast romandria condicionada a un 
estudi previ. 
 
Caldria estendre a la resta de dependències municipals la realització d’auditories 
energètiques per la valoració de l’estalvi d’aigua, tal com ja s’ha realitzat en set 
dependències. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 12.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 14,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 

Acció 4.2.2 
 

Seguiment detallat dels consums d’aigua en dependències municipals. 
 
 
Objectiu 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals. 
 
 
Descripció 
Es proposa que els serveis tècnics de l’Ajuntament portin a terme un seguiment 
detallat dels diversos consums d’aigua relatius als serveis i edificis municipals. Aquest 
seguiment hauria de permetre identificar els consums màxims, els períodes de 
consum més elevat o les irregularitats en el patró de comportament anual. Aquest 
seguiment es portaria a terme mitjançant un senzill full de càlcul que seria actualitzat 
mensualment amb la informació dels cabals consumits. Aquesta informació seria 
proporcionada pel mateix personal municipal que realitza el manteniment de les 
instal·lacions de captació 
 
Amb aquest coneixement, integrat amb les altres accions d’estalvi incloses al present 
Pla d’Acció, permetria optimitzar el consum d’aigua de xarxa municipal, tot reduint-lo, i 
potenciant els recursos municipals. 
 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 14,14.1,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 

Acció 4.2.3 
 

Substitució del rec urbà amb aigua potable per aigua sense tractar. 
 
 
Objectiu 
Deixar d’emprar aigua potable per al rec de parcs i jardins de la ciutat 
 
 
Descripció 
Actualment el rec urbà de la ciutat es realitza emprant aigua potable, fet que afegeix 
un sobrecost a una aigua que no necessita ser potable per a complir la seva funció 
amb normalitat.  
 
Es proposa que el rec s’efectuï amb aigua dels pous municipals sense tractar, amb 
aigua dels dipòsits de recollida d’aigua pluvial que es puguin construir o bé, si és 
possible, amb aigua dels recs que solquen el poble. Qualsevol d’aquestes opcions ha 
de ser prèviament consensuada amb altres agents socials implicats si és el cas.  
 

Tipus: 3a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Per valorar 
Fonts de finançament: Per valorar 
Indicadors de seguiment: 14,21 
Observacions:  - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 

Acció 4.2.4 
 

Campanya de conscienciació per a la reducció del consum domèstic d’aigua. 
 
 
Objectiu 
Reducció del consum d’aigua en el sectors domèstic. 
 
 
Descripció 
A diferència de les campanyes informatives habituals, es recomana que l’Ajuntament 
distribueixi de forma gratuïta o bé mitjançant “preus simbòlics” difusors o airejadors 
perquè els ciutadans els incorporin a les seves llars. 
 
Està demostrat que la implementació d’aquests elements pot suposar estalvis de fins 
al 15% en el consum global anual d’aigua d’una llar, motiu pel qual la seva 
multiplicació a la Seu suposaria una reducció substancial en les necessitats de 
captació, tant subterrània com superficial. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 25.000 – 35.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 14,21 
Observacions:  La variabilitat del cost està 
condicionada a l’abast previst de la 
campanya. 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 

Acció 4.2.5 
 

Estudi de l’evolució del consum d’aigua segons els usos. 
 
 
Objectiu 
Conèixer l’evolució de la contribució dels sectors domèstic, industrial i municipal al 
consum global d’aigua a la Seu per tal de prioritzar millor les actuacions per a 
resoldre. 
 
Descripció 
Per tal d’establir una política integral sostenible de l’aigua és fonamental conèixer 
l’evolució en la contribució de cada sector (domèstic, industrial i municipal) al consum  
total municipal. Aquest coneixement ha de venir de l’estudi anual en l’evolució dels 
consums especificats a través de l’anàlisi estadística procedent de les dades 
municipals quant a cabals d’aigua potable abastats. 
 
Dins d’aquesta anàlisi estadística s’hauria d’incloure un desglossament específic per a 
elements com l’aigua de rec, dependències municipals, etc., amb l’objectiu 
d’identificar el màxim possible els “grans consumidors” d’aigua al municipi. L’anàlisi 
estadística es podria realitzar amb un full de càlcul convencional des dels serveis 
tècnics municipals, motiu pel qual no seria necessari adquirir cap programari o servei 
específic addicional. 
 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Internalitzat dins dels 
costos de l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 14,14.1,21 
Observacions:  - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.2 Reduir el consum i incrementar l’estalvi. 

Acció 4.2.6 
 

Incentivar fiscalment l’estalvi d’aigua a través de les tarifes. 
 
 
Objectiu 
Dissuadir del consum sobrer o sumptuós d’aigua. 
 
Descripció 
Les mesures a emprendre es basen en l’avaluació de l’actual sistema tarifari i de les 
alternatives existents per estimular i afavorir en major mesura l’ús racional de l’aigua a 
través de la regulació dels preus. Es proposa que les tarifes diferenciïn entre el 
consum domèstic, considerat prioritari, i l’industrial. Cal definir els volums bàsics per a 
cada sector per tal de determinar els trams (que han de ser diversos) i aplicar un 
sistema que encareixi el consum d’aigua a partir del mínim establert per tal de 
propiciar l’estalvi. Els costos del rebut per consum domèstic haurien de tenir en 
compte el nombre de persones que viuen a l’habitatge per considerar el consum per 
habitant i no únicament el consum total de l’habitatge, independentment de les 
persones que hi visquin. També caldria estimular l’establiment de bonificacions en les 
tarifes quan el consum mensual baixi per sota del valor mitjà establert o particular per 
a cada subministrament. 
 

Tipus: 3 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 14,21 
Observacions:  - - 



 
Ajuntament de la 
Seu d’Urgell  

Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 
d’Urgell 

 
 

68 
 

 

 

 
 
 
 

Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.1 
 

Increment de la capacitat d’emmagatzematge dels dipòsits d’aigua municipals. 
 
 
Objectiu 
Disposar de més marge d’actuació en el cas que es produeixi alguna contingència 
negativa que impedeixi l’arribada de l’aigua als dipòsits d’aigua potable. 
 
Descripció 
Actualment el volum d’aigua que poden emmagatzemar els dipòsits de la Seu és 
equivalent al consum d’un dia, en el millor dels casos, a la ciutat. Aquesta quantitat és 
no deixa gaire marge de seguretat per a garantir el subministrament en cas de 
produir-se alguna incidència negativa en el subministrament. Convindria incrementar 
la capacitat d’emmagatzematge fins a arribar a una reserva mínima de 2 dies. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 25.000 – 40.000 € 
Fonts de finançament: AS, ACA, CHE 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions:  La variabilitat del cost està 
condicionada a l’abast del nivell de reserva 
desitjat. 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.2 
 

Cartografia digitalitzada de la xarxa municipal d’aigües residuals urbanes i recs 
agrícoles. 
 
 
Objectiu 
Disposar d’informació cartogràfica actualitzada de les xarxes de clavegueram al 
municipi i dels recs d’ús agrícola. 
 
Descripció 
Actualment els serveis tècnics de l’Ajuntament disposen de bases cartogràfiques 
parcials, incompletes o no actualitzades relatives a aquestes xarxes esmentades. La 
seva importància estratègica quant a la gestió ambiental municipal és estratègica. 
 
Cal, doncs, el desenvolupament d’una cartografia completa i actualitzada que 
gaudeixi d’un servei de manteniment permanent. No es tracta tant de crear una 
cartografia nova de trinca, sinó aglutinar, coordinar i completar la ja existent. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 15.000 € 
Fonts de finançament: AS, ACA 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions:  -- 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.3 
 

Realització d’un estudi per al redimensionament de la xarxa de col·lectors de 
clavegueram municipals. 
 
 
Objectiu 
Preparar el terreny per a una futura adequació integral de la capacitat de vehiculació 
d’aigües residuals a la Seu. 
 
Descripció 
Els col·lectors de la xarxa de sanejament no han estat canviats ni redimensionats 
malgrat el notable creixement urbanístic de la ciutat experimentat en la darrera 
quinzena d’anys. A més, l’escàs pendent d’alguns dels principals col·lectors provoca 
que sedimentin materials a la canonada i que redueixin, per tant, la secció útil de pas 
de les aigües residuals.  
 
La conseqüència d’ambdós factors és que ben sovint el col·lector principal no dóna 
cabuda a les aigües (residuals i pluvials) que hauria de conduir cap a l’EDAR de 
Montferrer sinó que aboquen pels sobreeixidors directament al riu Segre. Cal, doncs, 
una actuació integral destinada canviar els col·lectors de la xarxa tot dimensionant-los 
en funció de les necessitats actuals. Com que aquesta obra implica una destinació de 
recursos molt gran, aquesta acció es limita a proposa la realització de l’estudi tècnic 
de dimensionament que faciliti posteriorment la presa de decisions adequada. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 15.000 € 
Fonts de finançament: AS, ACA 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.4 
 

Desconnexió dels recs que travessen el nucli urbà a la xarxa de clavegueram. 
 
 
Objectiu 
Alleugerir el cabal d’aigua que tracta l’EDAR de Montferrer. 
 
Descripció 
Bona part dels recs agrícoles que passen pel nucli urbà aboquen les seves aigües a 
diferents punts de la xarxa de clavegueram. Aquest important cabal d’aigua acaba 
finalment a l’EDAR de Montferrer en tant que destinació final de les aigües residuals, 
fet que comporta un mal funcionament. 
 
Es proposa desconnectar tots els punts coneguts actualment pel consistori on els recs 
es connecten amb el clavegueram. Aquesta desconnexió es realitzaria mitjançant 
obres de conducció que les vehiculessin cap a la xarxa separativa en aquells casos 
on fos tècnicament possible o bé directament al riu Segre a través de connexions 
realitzades amb aquest objectiu. La gran complexitat i recursos destinats a aquesta 
acció haurien de coordinar-se amb les de redimensionament del clavegueram 
esmentades a l’acció 4.3.3. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Variable en funció del 
resultat de l’acció 4.3.3. 
Fonts de finançament: AS, ACA, CHE 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: Vegeu acció 4.3.3 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.5 
 

Dimensionar i adequar l’EDAR de Montferrer a les necessitats de tractament actuals. 
 
 
Objectiu 
Ampliar l’EDAR de Montferrer per a fer-la apta per a el volum actual d’aigües residuals 
i fer una reducció de càrrega contaminant que s’ajusti als estàndards legals. 
 
Descripció 
L’EDAR de Montferrer té actualment problemes de capacitat de tractament del volum  
d’aigües residuals motivat tant per l’increment demogràfic de la Seu, la no separació 
de les aigües pluvials i per l’aportació de volum d’aigua d’alguns recs agrícoles.  
 
Tot plegat ha portat l’EDAR al límit de la seva capacitat de tractament. Això fa que 
tingui problemes per a complir amb alguns dels límits establerts per la legislació 
vigent, sobretot els de la matèria en suspensió i el fòsfor. Cal doncs, tant l’ampliació 
de l’EDAR com la redefinició dels tractaments per a millorar l’eficiència de la reducció 
de la càrrega contaminant. Aquesta actuació és de molt llarg abast i inclou la 
participació necessària d’altres administracions d’àmbit superior a la local (ACA i 
Consell Comarcal). 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CHE, ACA, 
CCAU 

Cost econòmic: Variable en funció l’abast 
de l’obra 
Fonts de finançament: AS, ACA, CHE, 
CCAU 
Indicadors de seguiment: 4 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.6 
 

Aprofundir en el coneixement dels sobreeixidors. 
 
 
Objectiu 
Determinar la freqüència d’actuació dels sobreeixidors i estimar el volum derivat que 
no és tractat per l’EDAR de Montferrer. 
 
Descripció 
Tant per l’existència de col·lectors de sanejament infradimensionats, com per la 
parcial colmatació per sediments d’alguns d’aquests, com per la connexió d’aigües 
pluvials i provinents d’alguns recs agrícoles als principals col·lectors, els sobreeixidors 
deriven sovint aigua cap al Segre. Caldria endegar un estudi per a determinar-ne la 
freqüència i, així, estimar el percentatge de les aigües residuals que són derivades al 
Segre sense rebre cap tractament de depuració. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CCAU 

Cost econòmic: 8.000 € 
Fonts de finançament: AS, CCAU 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica IV Vers una gestió integral de l’aigua. 

Programa 4.3 Millorar la xarxa de subministrament i sanejament. 

Acció 4.3.7 
 

Desconnexió dels abocaments residuals dels habitatges als recs agrícoles. 
 
 
Objectiu 
Determinar i localitzar els habitatges de la ciutat que aboquen les aigües residuals als 
recs agrícoles. 
 
Descripció 
Resten encara alguns habitatges de La Seu que, parcialment o total, aboquen llurs 
aigües residuals a alguns recs agrícoles que creuen el casc urbà. L’existència 
d’aquestes aportacions genera problemes de males olors al bell mig de la ciutat. És 
necessari endegar un estudi per a esbrinar quins són els habitatges afectats i donar 
una sortida adequada a la problemàtica que passa, indefectiblement, per la 
desconnexió d’aquestes aportacions residuals a la xarxa de recs agrícoles. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 6.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 4,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables. 

Programa 5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 

Acció 5.1.1 
 

Realització d’una auditoria energètica de l’enllumenat públic. 
 
 
Objectiu 
Millora dels actuals consums energètics de l’enllumenat públic a la Seu d’Urgell. 
 
 
Descripció 
La Seu d’Urgell, com la pràctica totalitat de municipis catalans, presenta uns consums 
energètics importants vinculats a l’enllumenat públic. Es proposa, doncs, 
desenvolupar una auditoria energètica a fi i efecte de poder establir mesures que 
impliquin la disminució d’aquests consums. 
 
 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 30.000 € 
Fonts de finançament: ICAEN 
Indicadors de seguiment: 9,9.1,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 

Acció 5.1.2 
 

Completar la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de 
sodi a l’enllumenat públic. 
 
 
Objectiu 
Millora de l’ecoeficiència de l’enllumenat públic. 
 
 
Descripció 
A la Seu, només un 19% de les làmpades són de vapor de sodi (VSAP) respecte un 
58% que ho són de vapor de mercuri i un 19% halògenes. En línia amb l’actual procés 
de substitució, ja començat, de substituir làmpades de vapor de mercuri per làmpades 
de vapor de sodi, més estalviadores d’energia i menys contaminants lumínicament, es 
proposa completar aquesta actuació destinada a incrementar l’eficiència del servei 
públic d’enllumenat.  
 
Paral·lelament, és important remarcar que cal també instal·lar làmpades de iodur 
metàl·lic blanc allí on siguin més apropiades, per motius tècnics. 
 
 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 18.000 – 25.000 € 
Fonts de finançament: ICAEN 
Indicadors de seguiment: 9,9.1,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 

Acció 5.1.3 
 

Ajustar la potència contractada a la potència instal·lada als serveis municipals. 
 
 
Objectiu 
Disminuir el cost de l’energia consumida per l’Administració Local. 
 
 
Descripció 
Realització d’un inventari de tots els elements consumidors d’electricitat gestionats o 
propietat de l’Ajuntament i avaluar la potència necessària que cal contractar de forma 
més ajustada, amb l’objectiu de reduir el concepte de potència en la facturació. 
 
 
 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: L 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 9,9.2 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 

Acció 5.1.4 
 

Realització de campanyes de sensibilització relatives l’estalvi i l’eficiència energètica 
orientades cap al sector domèstic, industrial i comercial. 
 
 
Objectiu 
Incrementar la conscienciació global de la ciutadania i dels agents socioeconòmics 
envers la reducció del consum energètic. 
 
Descripció 
Endegar campanyes de sensibilització orientades al sector domèstic, a l’industrial i al 
comercial que fomentin la reducció del consum energètic a través de mesures 
d’estalvi, la millora de l’eficiència dels processos i equips, l’aprofitament d’energies 
residuals (com el calor), etc. 
 
 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: ICAEN, DILL, AS 

Cost econòmic: 3.000 – 20.000 € 
Fonts de finançament: DMA, AS 
Indicadors de seguiment: 8,21 
Observacions: La variabilitat del cost es 
troba en funció de l’abast de les 
campanyes. 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies 
renovables. 

Programa 5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 

Acció 5.1.5 
 

Confeccionar campanyes de sensibilització destinades a la reducció de la 
contaminació lumínica originada per habitatges i activitats particulars. 
 
 
Objectiu 
Reduir la pèrdua de llum cap al cel i potenciar l’estalvi energètic. 
 
Descripció 
Organització de campanyes de sensibilització orientades a la ciutadania i sobre les 
activitats sobre la contaminació lumínica generada per alguns tipus d’enllumenats 
particulars, sobretot de tipus ornamental (il·luminació de façanes, jardins, etc.), tot 
incentivant-hi l’estalvi energètic i disminuint la contaminació lumínica. 
 
 
 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 3.000 – 20.000 € 
Fonts de finançament: DMA, AS 
Indicadors de seguiment: 8,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies 
renovables. 

Programa 5.1 Reducció del consum energètic al municipi. 

Acció 5.1.6 
 

Confeccionar un inventari actualitzat amb control i seguiment de les calderes privades 
i del combustible emprat al municipi. 
 
 
Objectiu 
Inventariar i localitzar les calderes privades amb la relació del combustible emprat. 
 
Descripció 
A la Seu d’Urgell, més enllà del trànsit, les calderes són una font notable de 
contaminació atmosfèrica a causa de la combustió de productes derivats del petroli. 
Abans d’endegar accions destinades a la millora de les emissions domèstiques, és 
necessari conèixer amb la màxima exactitud el nombre de calderes operatives al 
municipi, la seva localització, el combustible emprat i la pressió a la qual funcionen.  
 
Aquestes dades permetran estimar els contaminants emesos anualment per les 
calderes de la Seu i dissenyar polítiques destinades a potenciar el canvi d’aquelles 
que funcionin amb combustible més contaminant, així com per fer les revisions 
tècniques amb la periodicitat pertinent. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 7.000 € 
Fonts de finançament: DMA, AS 
Indicadors de seguiment: 8,17,18,19,21 
Observacions: El cost inclou la realització 
de la confecció de l’inventari, però no el 
control i seguiment posteriors, que 
romandrien internalitzats a l’Ajuntament 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.2 Promoure l’ús d’energies renovables al municipi. 

Acció 5.2.1 
 

Elaboració d’una ordenança municipal sobre l’aprofitament de l’energia solar i 
l’eficiència energètica en noves edificacions i en la rehabilitació d’edificis. 
 
Objectiu 
Promoure l’ús d’energies renovables al municipi. 
 

Descripció 
L’aprovació d’una ordenança solar en l’edificació pot ser una bona mesura per 
impulsar l’energia solar en el habitatges de nova construcció i en les rehabilitacions 
d’edificis. Aquesta normativa hauria d’obligar la incorporació de sistemes de captació i 
utilització d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua 
calenta sanitària als edificis, construccions i escalfament d'aigua de piscines cobertes, 
situats al municipi en les noves edificacions o construccions, i en els projectes de 
rehabilitació o reforma integrals o canvi d'ús de la totalitat de l'edifici o construccions 
existents. També es valorarà la incorporació d’altres mesures d’estalvi energètic. A 
més, s’analitzarà la incorporació d’obligacions similars pels establiments econòmics o 
esportius. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament hauria de donar recolzament als grups i associacions 
que promoguin projectes en aquest àmbit. 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic:  Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 8,10,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.2 Promoure l’ús d’energies renovables al municipi. 

Acció 5.2.2 
 

Estudiar possibles ajuts fiscals destinats a incentivar l’ús d’energies renovables en 
projectes particulars. 
 
 
Objectiu 
Augmentar l’ús d’energies renovables al municipi. 
 
 
Descripció 
Es proposa augmentar l’ús d’energies renovables a la ciutat mitjançant l’establiment 
d’ajudes econòmiques per a la implementació d’instal·lacions de caràcter privat, 
millores fiscals a les empreses i amb el seu corresponent assessorament tècnic. 
 
En aquest sentit caldria estudiar la viabilitat tècnics i econòmica per a la implantació 
d’aquests ajuts al municipi. 
 
 

Tipus: 3a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic:  Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 10,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.2 Promoure l’ús d’energies renovables al municipi. 

Acció 5.2.3 
 

Campanyes de promoció de l’energia solar tèrmica als habitatges. 
 
 
Objectiu 
Impulsar la implantació d’energies renovables al municipi. 
 
 
Descripció 
Cal l’elaboració de campanyes de promoció de l’energia solar tèrmica als habitatges 
particulars. Aquestes campanyes, coordinades amb les detallades a l’acció 5.1.4, 
inclourien de forma destacada les ajudes que anualment atorga l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN) o l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético per a la 
instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar a nivell domèstic. 
 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, ICAEN, IDAE 

Cost econòmic: 5.000 – 20.000 € 
Fonts de finançament: AS, ICAEN, IDAE 
Indicadors de seguiment: 10,21 
Observacions: El cost es troba en funció 
de l’abast de les campanyes. 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.3 Promoure mesures d’estalvi en les dependències 
municipals. 

Acció 5.3.1 
 

Auditoria energètica en dependències municipals (tret de l’enllumenat públic). 

 
Objectiu 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals. 
 
 
Descripció 
De forma simultània a l’auditoria descrita a l’acció 5.1.1, es proposa conèixer el 
consum energètic de les instal·lacions i serveis municipals (tret de l’enllumenat públic 
ja detallat a l’acció esmentada), amb l’objectiu d’establir un control d’aquest consums i 
proposar millores i mesures d’estalvi. Fins a la data ja s’han realitzat set auditories 
energètiques (al col·legi Pau Claris, col·legi Alvert Vives, Guarderia, Centre de les 
Monges, Biblioteca, Ajuntament i Nou Pavelló Poliesportiu) que caldrà aplicar-les. 
 
Aquest coneixement detallat permetrà establir una línia d’acció individualitzada per a 
cada instal·lació que permeti la reducció del consum energètic i l’aprofitament de les 
energies renovables. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ICAEN, DILL 

Cost econòmic: 15.000-20.000 € 
Fonts de finançament: AS, ICAEN 
Indicadors de seguiment: 9,9.2,14,21 
Observacions: El cost està en funció de la 
diagnosi energètica a realitzar. 



 
Ajuntament de la 
Seu d’Urgell  

Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 
d’Urgell 

 
 

85 
 

 

 

 

Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.3 Promoure mesures d’estalvi en les dependències 
municipals. 

Acció 5.3.2 
 

Informació pública del consum energètic vinculat als serveis i dependències 
municipals. 
 
 
Objectiu: 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals. 
 
 
Descripció: 
L’Ajuntament de la Seu disposa d’un programari Wincem que recull els consums i 
tarifes de les fonts energètiques consumides (electricitat i gas propà).  Aquest 
programari dissenyat per l’ICAEN està específicament destinat als Ajuntaments 
perquè disposin d’un seguiment detallat i exhaustiu dels consums d’energia en totes 
dependències municipals, incloent-hi l’enllumenat públic. 
 
Es proposa que, periòdicament, aquestes dades es difonguessin públicament a través 
del web municipal. Les dades han de rebre un tractament de simplificació per a fer-les 
més comprensibles per a les persones sense coneixements tècnics. S’han de fer 
gràfics del consum elèctric, del de gas i del total per a cadascuna de les 
dependències municipals i pel total d’elles. Aquesta és la primera mesura per a 
visualitzar l’evolució del consum energètic i per a sensibilitzar les persones. És també 
la base per a la realització d’una auditoria energètica (vegeu anteriorment). 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 9,9.2 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.3 Promoure mesures d’estalvi en les dependències 
municipals. 

Acció 5.3.3 
 

Substitució gradual d’aparells elèctrics per d’altres de baix consum energètic a les 
dependències municipals. 
 
 
Objectiu 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals. 
 
 
Descripció 
Es proposa que les compres d’aparells elèctrics a les dependències municipals, 
incloses lluminàries, es condicionin a l’adquisició d’altres de prestacions similars però 
amb consums energètics menors. La seva substitució progressiva caldria realitzar-la 
en funció de la finalització de la seva vida útil. 
 

Tipus: 1b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic:  Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 9,9.2,21 
Observacions: - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.3 Promoure mesures d’estalvi en les dependències 
municipals. 

Acció 5.3.4 
 

Confecció d’un manual de bones pràctiques de gestió energètica a les dependències i 
serveis municipals. 
 
 
Objectiu 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals. 
 
 
Descripció 
Es proposa dissenyar un manual de bones pràctiques ambientals energètiques per a 
les dependències i serveis municipals adreçat a treballadors i càrrecs. Aquest manual 
especificaria els protocols específics destinats a l’estalvi energètic en l’ús de l’energia 
en les dependències municipals. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ICAEN 

Cost econòmic: 4.000 € 
Fonts de finançament: AS, ICAEN 
Indicadors de seguiment: 9,9.2,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.3 Promoure mesures d’estalvi en les dependències 
municipals. 

Acció 5.3.5 
 

Millorar la instal·lació i el funcionament de la calefacció al Poliesportiu antic. 
 
 
Objectiu 
Millorar el sistema de calefacció del Poliesportiu antic. 
 
Descripció 
En el càlcul de l’eficiència energètica del Poliesportiu havia sortit un valor molt inferior 
al de la majoria de poliesportius catalans quantificats, fet que els tècnics auditors 
consideraren sorprenent. El motiu d’aquesta presumpta “elevada eficiència 
energètica” no és altre que el fet que es minimitza el funcionament de la calefacció, fet 
que estalvia molta energia. A més, hom pot deduir que l’eficiència del pavelló no 
hauria de ser gaire alta per mor del sostre de fibrociment que té. Caldria doncs, fer 
funcionar òptimament el sistema de calefacció i, calcular de nou l’eficiència energètica 
de la instal·lació, que suposadament seria molt inferior. Ja existeix un projecte 
executiu per la reparació de dit sistema de calefacció. 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, ICAEN 

Cost econòmic: Pressupostat al projecte 
constructiu. 
Fonts de finançament: AS, ICAEN 
Indicadors de seguiment: 9,9.2,21 
Observacions:  -- 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.4 Promoure la utilització d’energies renovables en les 
dependències municipals. 

Acció 5.4.1 
 

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb connexió a xarxa elèctrica general. 
 
 
Objectiu 
Millorar l’ecoeficiència de les dependències municipals esdevenint com a element 
exemplificador per a la ciutadania. 
 
 
Descripció 
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals per tal de poder 
generar energia elèctrica a partir d’energies renovables i vendre-la a la companyia 
elèctrica. 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 50.000 € per cada 
instal·lació de 5 kWp. 
Fonts de finançament: AS, ICAEN, UE 
Indicadors de seguiment: 9,9.2,10,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables.

Programa 5.4 Promoure la utilització d’energies renovables en les 
dependències municipals.

Acció 5.4.2 
 

Implantació d’instal·lacions d’energia solar tèrmica per a l’obtenció d’aigua calenta 
sanitària en les dependències municipals. 
 
 
Objectiu 
Reduir el consum d’energia no renovable i augmentar l’aprofitament de les fonts 
d’energia renovables. 
 
 
Descripció 
Implantació progressiva a les instal·lacions municipals a on es consumeixi aigua 
calenta sanitària de captadors solars capaços de transformar l’energia solar per 
escalfar aigua sanitària i generar corrent elèctrica. 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: ICAEN, DILL, AS 

Cost econòmic: 60.000 € - 90.000 € 
Fonts de finançament:  ICAEN, DILL, AS 
Indicadors de seguiment: 9,9.2,10,21 
Observacions: - 
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Línia Estratègica V Optimitzar el consum energètic i l’ús d’energies renovables 

Programa 5.4 Promoure la utilització d’energies renovables en les 
dependències municipals

Acció 5.4.3 
 

Potenciar el consum d’energies netes en els vehicles del parc mòbil municipal. 
 
 
Objectiu 
Augmentar l’ús de fonts energètiques netes i reduir el consum d’energies no 
renovables. 
 
 
Descripció 
Incorporació progressiva de vehicles al parc mòbil de l’Ajuntament que utilitzin 
energies netes, (electricitat, bio-dièsel, etc.), tot afavorint la reducció del seu consum 
energètic i la millora ambiental del municipi. 
 

Tipus: 3a 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: L 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 120.000 € - 200.000 € 
Fonts de finançament:  AS, GC, UE 
Indicadors de seguiment: 9,9.3,21 
Observacions: La variabilitat del cost ve 
donada per l’abast de la seva aplicació 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.1 
 

Estudi d’implementació de mesures fiscals a habitatges, comerços i indústries per a 
afavorir la reducció de residus. 
 
 
Objectiu 
Disminució dels residus municipals en origen. 
 
Descripció 
Es proposa realitzar un estudi de mesures fiscals a aplicar a empreses, comerços 
particulars a fi i efecte de disminuir la taxa municipal residus si es demostra un 
descens dels residus produïts. Les mesures poden ser diverses i específiques per a 
cada sector, però sempre estarien destinades a potenciar l’estalvi mitjançant 
reduccions impositives. Si aquestes reduccions no poden ser directes (taxa 
esmentada), podrien ser indirectes (reduccions de cànons municipals, serveis, etc.). 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ARC, MEU 

Cost econòmic: 2.500 € 
Fonts de finançament: AS, ARC, MEU 
Indicadors de seguiment: 12,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.2 
 

Ampliar els serveis de la recollida selectiva a totes les festes i actes públics. 
 
 
Objectiu 
Fomentar l’hàbit de la recollida selectiva i reforçar la imatge de l’Ajuntament com a 
exemplificadora. 
 
 
 
Descripció 
Es proposa la planificació i distribució de contenidors de recollida selectiva i de rebuig 
en tots els actes públics i festes que s’organitzin o coorganitzin des de l’Ajuntament.  
 
Aquesta acció ha de tenir en compte un període inicial de prova i sensibilització, motiu 
pel qual, a més dels contenidors de recollida selectiva, cal que hi hagi educadors 
ambientals per explicar on s’ha de dipositar cada residu i per què es desenvolupa 
aquesta acció. En darrera instància el que es persegueix és arribar al màxim de 
població de forma directa aprofitant esdeveniments amb caràcter oficial, en 
consonància amb l’aposta del consistori per la sostenibilitat. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ARC, MEU 

Cost econòmic: 3.000 – 6.000 € 
Fonts de finançament: AS, ARC, MEU 
Indicadors de seguiment: 11,21 
Observacions: Els costos de la campanya 
són variables en funció del seu abast. 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.3 
 

Potenciar la minimització de residus i la recollida selectiva a tots els centres 
educatius. 
 
 
Objectiu 
Sensibilitzar tot el col·lectiu dels centres educatius de la importància de la gestió 
òptima dels residus, alhora que s’hi redueix el rebuig generat i s’incrementa la taxa de 
reciclatge, així com la reducció en origen. 
 
Descripció 
Es proposa facilitar als centres educatius materials i mitjans tècnics escaients, tant per 
a la realització de programes d’educació ambiental en el terreny del tractament de 
residus com per a resoldre la tria i recollida selectiva dels residus que genera l’activitat 
escolar: paper per a reciclar-reutilitzar, tetrabricks, llaunes, tònners i cartutxos de tinta, 
matèria orgànica, etc. 
 
Aquest material s’hauria de consensuar prèviament amb el personal docent dels 
diferents centres existents a la Seu, de manera que la seva distribució fos òptima. 
Entre d’altres, s’hi inclourien folletons i plafons didàctics, reportatges multimèdia, etc. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ARC, CCE, MEU

Cost econòmic: 25.000 € 
Fonts de finançament: ARC, MEU 
Indicadors de seguiment: 11,12 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.4 
 

Potenciar la recollida específica i conjunta dels residus del polígon industrial. 
 
 
Objectiu 
Fer més eficient la recollida específica de residus industrials per tal d’afavorir-ne la tria 
i la reducció del material de rebuig. 
 
Descripció 
Molts residus industrials no es gestionen adequadament, ja sigui per estalviar-se el 
cost de gestió o per desconeixement del tipus/obligatorietat del residu a recollir 
segregadament. A més, passa sovint que tot i realitzar una recollida selectiva d’algun 
material, cada empresa l’organitza individualment, amb un gestor diferent.  
 
Es proposa incrementar la quantitat de materials triats i recollits selectivament 
(paletes, cartró, bidons plàstics, etc.) i, sobretot, fer que totes les empreses es 
coordinin per involucrar el nombre mínim de gestors autoritzats. Aquesta coordinació 
vindria donada des de la  Mancomunitat d’Escombreries de l’Urgellet amb l’objectiu de 
realitzar aquelles de propostes consensuades amb els empresaris que permetessin 
l’ús de menys gestors i transportistes, sempre que fos tècnicament i econòmica 
possible. 
 

Tipus: 3a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, E, MEU 

Cost econòmic: Cost internalitzat a la 
Mancomunitat d’Escombreries de l’Urgellet.
Fonts de finançament: MEU 
Indicadors de seguiment: 11,12 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.5 
 

Campanyes específiques adreçades a potenciar la quantitat i qualitat de la recollida 
de la FORM. 
 
 
Objectiu 
Potenciar la quantitat i qualitat de FORM recollida al municipi. 
 
Descripció 
Malgrat que la FORM representi prop de la meitat dels residus urbans i que una 
recuperació elevada d’aquest residu signifiqui una reducció significativa dels residus 
amb destí finalista (abocador), la seva recollida encara es pot millorar.  
 
Actualment, la Seu recull el 45% de la quantitat estimada generada, una xifra ajustada 
als objectius del PROGREMIC i excepcional si es compara amb la mitjana catalana 
(28%). Tanmateix no és de la qualitat adequada a causa de la presència d’una 
quantitat elevada d’impropis (ampolles, plàstics, taps, etc.). Cal, per tant perseverar 
en campanyes de conscienciació a la població tant per incrementar la quantitat de 
FORM recollida com, sobre tot, per a disminuir la presència d’impropis. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, P, MEU 

Cost econòmic: 6.000 – 20.000 € 
Fonts de finançament: AS, ARC, MEU 
Indicadors de seguiment: 11 
Observacions:  Els costos de les 
campanyes són variables en funció del seu 
abast. 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.6 
 

Campanya anual de reducció global de residus al municipi. 
 
 
Objectiu 
Reduir la producció mitjana per càpita de residus. 
 
Descripció 
La Seu d’Urgell presenta unes taxes de recuperació selectiva força elevades i molt 
superiors als promitjos tant nacionals com comarcals i de ciutats de pes demogràfic 
similar. Això no obstant, ha incrementat de forma molt notable la generació de residus 
per habitant durant els darrers anys. 
 
L’increment de producció de residus ha estat tan important que, malgrat l’augment del 
material de recollida selectiva discriminat, l’aportació anual a l’abocador no ha 
disminuït. Consegüentment, sense abandonar la política comunicativa i 
sensibilitzadora en matèria de recollida selectiva, s’imposa una estratègia similar de 
cara a la reducció de la producció de residus per habitant, de la prevenció del residu. 
Aquesta acció ha de ser paral·lela i coordinada amb l’anterior 6.1.5. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ARC, P, MEU 

Cost econòmic: Vegeu acció 6.1.5. 
Fonts de finançament: AS, ARC, MEU 
Indicadors de seguiment: 12 
Observacions:   Vegeu acció 6.1.5. 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.1 Afavorir la reducció dels residus amb tractament finalista. 

Acció 6.1.7 
 

Realització d’un control exhaustiu dels abocaments de terres procedents de fora de la 
comarca, especialment d’Andorra. 
 
 
Objectiu 
Incrementar la vigilància i control dels abocaments de terres procedents d’Andorra. 
 
Descripció 
La Seu d’Urgell i altres municipis veïns han esdevingut abocadors il·legals de terres 
d’excavació i materials d’enderroc. Es té coneixement que s’empren camps on es 
paga els propietaris per abocar aquests materials. Urgeix, doncs, una política de 
regularització d’aquesta activitat, ja sigui per prohibir-la o bé per reconduir els 
materials cap a un dipòsit de runes legalitzat a Andorra o a Catalunya. 
 
Aquesta acció, doncs, s’ha de portar a terme des dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M  
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CCAU, ARC, P, 
MEU 

Cost econòmic:  Cost internalitzat a la 
mancomunitat d’Escombreries de l’Urgellet. 
Fonts de finançament: MEU 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 

Acció 6.2.1 
 

Estudi tecnològic i econòmic per a resoldre el problema dels lixiviats a l’abocador de 
Benavarri. 
 
 
Objectiu 
Solucionar el tractament dels lixiviats de l’abocador de Benavarri. 
 
Descripció 
La tecnologia emprada actualment a l’abocador de Benavarri per a tractar els lixiviats 
no aconsegueix la reducció de la càrrega contaminant prevista a la legislació vigent. 
Cal trobar una tecnologia que ho permeti de forma eficaç i eficient, a uns costos que 
puguin ser assumibles per la Mancomunitat, motiu pel qual es proposa la realització 
d’un estudi tècnic destinat a trobar-la. 
 
 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CCAU, MEU 

Cost econòmic: 9.000 € 
Fonts de finançament: AS, ARC, MEU 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions:  - - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 

Acció 6.2.2 
 

Millorar el funcionament de l’abocador de Benavarri. 
 
 
Objectiu 
Millorar el funcionament de l’abocador comarcal  
 
Descripció 
Qualsevol abocador pot millorar el seu funcionament a mesura que es va tenint més 
bagatge experimental. L’abocador de Benavarri podria incrementar i millorar els 
controls d’entrada per evitar l’abocament d’impropis, incrementar la tria d’impropis a la 
cel·la d’explotació i protegir el front d’explotació amb cordons perimetrals d’argila per 
evitar la sortida dels líquids d’escolament superficial, entre d’altres mesures 
 
 

Tipus: 1c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CCAU, MEU 

Cost econòmic: 10.000 – 50.000 € 
Fonts de finançament: AS, ARC, CCAU, 
MEU 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions:  Els costos poden ser 
variables en funció del seu abast. 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 

Acció 6.2.3 
 

Compensació econòmica a les persones usuàries de la deixalleria municipal. 
 
 
Objectiu 
Incrementar l’ús social de la deixalleria municipal amb incentius fiscals que premiïn 
actituds més favorables envers el medi. 
 
Descripció 
Malauradament, a la major part del país les taxes ambientals que paguen els 
habitants són independents de la seva contribució per a millorar la gestió de residus 
del municipi. D’aquesta manera les persones que porten periòdicament els materials 
per a reciclar a sengles contenidors i/o a la deixalleria són injustament discriminats i 
se’ls demana un esforç econòmic idèntic als que no en fan cap per a incrementar la 
taxa de reciclatge.  
 
Alguns municipis, han començat a experimentar amb incentius econòmics destinats a 
compensar aquesta injustícia entre l’esforç social i la taxa a pagar. Hi ha diversos 
models, però, cadascun amb els seus avantatges i inconvenients, si bé l’important és 
que a la persona que faci més visites o porti més residus a la deixalleria se li rebaixi la 
taxa d’escombraries. Es proposa que la Seu dissenyi un model que fomenti l’ús de la 
deixalleria mitjançant la implementació incentius fiscals per als seus usuaris. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, MEU 

Cost econòmic:  Cost internalitzat a 
l’Ajuntament. 
Fonts de finançament: MEU 
Indicadors de seguiment: 11,13 
Observacions:  - - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat. 

Programa 6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 

Acció 6.2.4 
 

Establiment de deixalleries mòbils temporals en punts i dates estratègiques. 
 
 
Objectiu 
Incrementar l’eficiència d’ús de la deixalleria aprofitant els punts de concentració 
social setmanal. 
 
Descripció 
La incorporació d’un servei de petites deixalleries en dates i punts estratègics en què 
es produeix una gran concentració social (mercat setmanal, grans superfícies en 
dissabtes, esdeveniments massius) incrementaria l’ús dels serveis de deixalleria i, 
òbviament, el pes dels materials recollits. A més, aproparia el servei a les persones 
que no tenen possibilitats d’accedir a la ubicació de la deixalleria fixa i a  les persones 
que no volen fer l’esforç per accedir-hi, tot creant una nova bossa d’usuaris.  
 
Aquestes deixalleries mòbils haurien de ser promocionades inicialment amb una 
campanya intensiva de comunicació perquè la ciutadania fos coneixedora de la seva 
presència. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, ARC, MEU 

Cost econòmic: Per determinar en funció 
de la quantitat, regularitat d’ús, etc. 
Fonts de finançament: MEU 
Indicadors de seguiment: 11,13 
Observacions: - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat 

Programa 6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 

Acció 6.2.5 
 

Millorar el funcionament de la Planta de Compostatge. 
 
 
Objectiu 
Millorar tot el procés per obtenir un compost de més qualitat. 
 
Descripció 
Per a un bon procés de compostatge, cal que la matèria orgànica a emprada tingui el 
menor percentatge d’impropis (taps, papers, envasos, etc.). La inspecció visual de la 
matèria orgànica que arriba per a compostar a la planta de la Seu detecta un 
percentatge d’impropis força rellevant. A més, aquests impropis no són garbellats ni 
extrets inicialment (tampoc els de major volum), de forma que entren dins del procés 
de compostatge i el fan més ineficient.  
 
Hom creu que la planta de compostatge de la Seu podria millorar la seva funcionalitat 
si realitzés triturades/garbellades prèvies, o bé automatitzant els processos, col·locant 
sensors de paràmetres clau (concentració d’O2, temperatura, etc.) i realitzant 
afinaments del producte sortint  (taules densimètriques, etc). Amb tot, el que es pretén 
és millorar la qualitat del compost produït alhora que se n’incrementa la demanda i, 
consegüentment, el preu de venda. 
 

Tipus: 4 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, CCAU, P, MEU 

Cost econòmic: : Per determinar en 
funció de les mesures preses. 
Fonts de finançament: MEU 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VI Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de 
sostenibilitat 

Programa 6.2 Optimització de les instal·lacions de residus. 

Acció 6.2.6 
 

Estudi de previsió de localització d’un nou abocador de residus. 
 
 
Objectiu 
Preveure un nou emplaçament per substituir l’actual abocador de Benavarri. 
 
Descripció 
L’abocador de Benavarri és a prop de la seva clausura definitiva. Els darrers anys de 
vida útil de l’abocador, forçosament, seran menors dels previstos perquè aviat hi 
abocaran els municipis de l’Alt Urgell.  
 
Per tal d’evitar controvèrsies futures es recomana realitzar un estudi tècnic destinat a 
trobar alternatives d’emplaçament per a un nou abocador i que servís de base per a 
les negociacions intermunicipals amb l’objectiu d’assolir el consens necessari que 
requereix aquesta intervenció. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, CCAU, ARC, MEU

Cost econòmic: 15.000 € 
Fonts de finançament: AS, ARC, MEU, 
UE 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants. 

Acció 7.1.1 
 

Realitzar un estudi específic per a determinar l’origen i la freqüència dels episodis 
d’emissió de sutge i partícules. 
 
 
Objectiu 
Determinar l’origen i freqüència amb què es produeixen els episodis d’emanacions de 
sutge que afecten els veïns del municipi. 
 
Descripció 
Els veïns dels entorns immediats de la SCL Cadí es queixen del sutge que, a parer 
seu, prové d’aquesta activitat. Aquest sutge s’acumula a les seves façanes, embruta 
les finestres i la roba estesa i fa que hagin de tenir les finestres i balcons tancats per 
evitar que embruti l’interior dels habitatges.  
 
Es disposa de tres fonts de dades, per una banda les enregistrades durant la 
campanya de mostreig de partícules totals (PST) i sedimentables realitzada, per part 
de Tecnoambiente, per a la present auditoria, que proporciona resultats amb valors 
per sota dels límits legals permesos. A més es va instal·lar una Unitat Mòbil de la 
XVPCA, durant un període de 25 dies, a l’estiu de l’any 1992, els resultats del qual 
mostren que els nivells de qualitat de l’aire estan molt per sota dels nivells màxims 
admissibles regulats per l’actual legislació, tant pels contaminants gasosos (SO2, CO, 
NOx, O3 i H2S) com pels contaminants particulats (PST i Pb) i a l’agost i setembre de 
2005 es va realitzar una altra campanya amb una altra Unitat Mòbil de la XVPCA, on 
es van mesurar els mateixos contaminants gasosos a més de partícules PM 10 i 
diversos metalls pesants (Pb, Cd, As i Ni), obtenint-se com a resultat que les 
concentracions de tots els paràmetres mesurats es troben per sota del valor límit 
legislat. 
 
Caldria, per tant, la realització d’un estudi més acurat i prolongat en el temps per tal 
de determinar i assegurar la procedència i freqüència d’aquests episodis negatius pe 
als veïns de la zona. Aquests estudis es podrien portar a terme mitjançant la ubicació 
d’una estació temporal de mesurament automàtic pertanyent a la Direcció General de 
la Qualitat Ambiental durant un mínim de 6 mesos, preferiblement durant l’hivern. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMAH 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 17,18, 21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants. 

Acció 7.1.2 
 

Inspeccionar les condicions de funcionament i emissió de contaminants de la caldera 
Súria de la S.C.L. Cadí. 
 
 
Objectiu 
Inspeccionar la Caldera Súria de la SCL Cadí i quantificar la concentració de gasos i 
partícules contaminants d’emissió. 
 
Descripció 
A la inspecció feta l’any 2001 per part del DMAH, de les dues calderes operatives de 
la SCL Cadí (anomenades Geval i Súria) només es va inspeccionar la primera, la més 
nova,  mentre que no consten resultats ni mostrejos de la segona, més antiga.  
 
És recomanable, per tant, inspeccionar la caldera Súria, tant en el procés de posada 
en funcionament com durant el funcionament normal a fi i efecte de saber si és la 
causant dels episodis de contaminació per sutge esmentats a l’acció anterior. Caldria 
esbrinar durant quants dies a l’any funciona, ja que teòricament només entra en 
funcionament quan la caldera Geval està avariada. Aquesta inspecció podria ser 
portada a terme des dels mateixos serveis tècnics municipals o bé a través de la 
inspecció de la Direcció General de la Qualitat Ambiental. 
 
Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DGQA 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 18 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants. 

Acció 7.1.3 
 

Instal·lar una estació fixa de control de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
 
 
Objectiu 
Disposar d’informació acurada dels nivells de contaminants atmosfèrics existents al 
municipi. 
 
Descripció 
Des de l’any 1992 fins als treballs de camp realitats per l’equip auditor l’any 2003, no 
hi ha hagut cap mostreig de cap contaminant atmosfèric (incloent partícules totals, 
sedimentables, àcid sulfhídric i amoníac). La Seu, doncs, no disposa de cap altra 
mesura dels nivells de contaminants atmosfèrics en un termini de 14 anys.  
 
Ara ni a la Seu ni a la comarca hi ha cap estació fixa de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i les estacions més properes són a Sort i a 
Bellver de Cerdanya, que mesuren únicament ozó i pluja àcida. És recomanable, 
doncs, la instal·lació d’una estació fixa de la XVPCA a la Seu d’Urgell. Aquesta 
instal·lació sol anar a càrrec habitualment de la pròpia xarxa, de manera que no 
suposaria cap càrrega per al municipi. 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMAH 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 17 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants. 

Acció 7.1.4 
 

Seguiment dels nivells de partícules sedimentables i d’ozó. 
 
 
Objectiu 
Determinar els nivells de partícules sedimentables i d’ozó detectats al municipi. 
 
 
Descripció 
Mitjançant els controls atmosfèrics realitzats per l’equip auditor l’any 2003, es van 
registrar superacions del límit per a partícules sedimentables (300 mg/m2/dia) en dues 
estacions ubicades al CEIP Pau Claris i al Col·legi La Salle.  
 
Tot i no suposar un motiu per a prendre mesures especials en aquest sentit (vegeu 
apartat corresponent de la memòria descriptiva), i atès que es tracta de centres 
escolars, es proposa perseverar en mostreig i seguiment de partícules sedimentables, 
tant en esmentats com en nous punts de mostreig. Aprofitant l’avinentesa, i tenint en 
compte també les elevades temperatures que s’assoleixen a l’estiu a la Seu durant el 
dia, unit al trànsit intens de les vies de comunicació principals, fan aconsellable una 
avaluació dels nivells d’ozó troposfèric per tal de determinar si es superen els límits. 
 
Aquests dos contaminants es poden mesurar de forma conjunta a d’altres en l’estació 
fixa detallada a l’acció 7.1.3, o bé de manera individual mitjançant una mostreig 
puntual com l’especificat a l’acció 7.1.1. Vegeu les característiques a les fitxes 
anteriors. 
 
Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, DMA 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 17 
Observacions: -- 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants 

Acció 7.1.5 
 

Estudi per a la possible implantació d’equipaments que ofereixin combustibles 
alternatius. 
 
 
Objectiu 
Reduir les emissions de gasos de combustió procedents del trànsit rodat. 
 
 
Descripció 
Es proposa estudiar la viabilitat tècnica i econòmica d’implantar al municipi, ja sigui 
mitjançant acords amb empreses de distribució energètica o a través de diverses 
administracions, instal·lacions preparades per a abastir vehicles que funcionin amb 
combustibles alternatius, especialment el biodièsel. 
 
L’actual xarxa de benzineres i estacions de servei està implantant de forma molt lenta, 
però ferma, punts per a aquest tipus de combustible, que suposa una reducció 
substancial de les emissions contaminants. En funció dels resultats obtinguts en 
aquest estudi, es podria plantejar la possibilitat d’implementar les propostes en ell 
plantejades.  
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: L 
Sectors implicats: AS, E, P 

Cost econòmic: 5.000 € 
Fonts de finançament: ICAEN 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants 

Acció 7.1.6 
 

Estudi estimatiu dels efectes de la Planta Incineradora de Residus Urbans d’Andorra. 
 
 
Objectiu 
Esbrinar si la nova Planta Incineradora de Residus Urbans d’Andorra té efectes 
significatius negatius en la qualitat del medi atmosfèric de la Seu. 
 
 
Descripció 
Andorra genera una quantitat de residus ingent que han estat tractats bé per una 
incineradora petita i en desús a dins del propi país o bé a diversos abocadors de 
Catalunya. Hi ha prevista la construcció d’una nova incineradora ja dimensionada per 
a tractar el volum de residus generats. Cal creure que aquesta nova instal·lació 
emetrà una quantitat i un tipus de contaminants que, ara com ara, no s’emeten en 
aquests nivells ni a Andorra ni a la seva rodalia més immediata. Es proposa un estudi 
que avaluï els nivells de contaminants del medi atmosfèric de la Seu abans (control) i 
després de la posada en funcionament de la incineradora andorrana. De la 
comparació de valors se’n podrà inferir la influència de l’emissió de contaminants de 
la incineradora andorrana en el medi atmosfèric de la Seu.  
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMA, ICAEN 

Cost econòmic: 15.000 € 
Fonts de finançament: DMA, ICAEN 
Indicadors de seguiment: 17, 21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.1 Reduir les emissions de contaminants 

Acció 7.1.7 
 

Estudi valoratiu dels camps electromagnètics. 
 
 
Objectiu 
Mesurar els camps magnètics i elèctrics a “punts control” i a les rodalies 
d’instal·lacions susceptibles de causar problemes a la salut humana. 
 
 
Descripció 
A la Seu hi ha diverses instal·lacions generadores de camps electromagnètics 
(instal·lacions de radiocomunicació, línies elèctriques, transformadors, etc). L’estudi 
ha de quantificar els camps magnètics i elèctrics de les zones (exteriors i interiors dins 
habitatges) properes a instal·lacions generadores de camps electromagnètics. Els 
valors obtinguts es contrastaran amb els valors de referència de la normativa vigent 
(Decret 148/2001 d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació, el Real Decreto 1006/2001 pel qual s’aprova el 
Reglament que estableix les condicions del domini públic radioelèctric, restriccions a 
les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront a emissions 
radioelèctriques i el Decret 281/2003 que modifica l’anterior). Fora interessant de 
disposar de mesures control, lluny de qualsevol instal·lació generadora. 
 

Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, E, P 

Cost econòmic: 25.000 € 
Fonts de finançament: ICAEN 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - -  
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.2 Millora de la qualitat acústica. 

Acció 7.2.1 
 

Elaboració del mapa de sensibilitat acústica de la Seu d’Urgell. 
 
 
Objectiu 
Conèixer la realitat acústica de forma acurada al municipi. 
 
 
Descripció 
Realització del mapa de sensibilitat acústica al municipi tal i com obliga la Llei 
16/2002. Aquest mapa té com a objectiu catalogar la totalitat del municipi en funció de 
tres categories de sensibilitat (alta, mitjana i baixa) en funció de les característiques 
de cada carrer o barri. 
 
Un cop catalogats tots els carrers, l’ajuntament disposarà d’una eina potent per a la 
planificació urbanística i per a la implantació d’activitats al municipi, ja que, en base a 
aquest mapa s’haurà de confeccionar la corresponent ordenança municipal 
reguladora dels soroll i les vibracions (vegeu acció següent). 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 7.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMAH, DLL 
Indicadors de seguiment: 20,21 
Observacions: Es recomana la confecció 
de cartografia específica que sigui 
fàcilment ampliable i modificable. 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a 
l’Aire i el Soroll. 

Programa 7.2 Millora de la qualitat acústica. 

Acció 7.2.2 
 

Confecció de l’ordenança municipal reguladora de la qualitat acústica al municipi. 
 
 
Objectiu 
Redactar l’ordenança reguladora de soroll (inexistent actualment al municipi) en base 
a allò establert per la Llei 16/2002, sobre contaminació acústica. 
 
 
Descripció 
Tal i com s’ha posat de manifest a la Memòria i a la Diagnosi de la present Auditoria 
Ambiental, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no disposa d’ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions, tal i com obliga la Llei.  
 
És important en aquest sentit coordinar aquesta acció amb la 7.2.1. de confecció del 
mapa acústic municipal, ja que allà es determinarien les zonificacions acústiques del 
municipi i els valors guia aplicables, així com es contemplarien els instruments que 
proposa la Llei 16/2002, com ara l’elaboració de plans específics de minimització de 
l’impacte acústic, entre d’altres. 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMA 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 20,21 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.2 Millora de la qualitat acústica. 

Acció 7.2.3 
 

Realització de campanyes d’educació viària, informatives i de conscienciació 
ciutadana per la reducció del soroll. 
 
 
Objectiu 
Sensibilitzar a la població sobre la realitat de la contaminació acústica amb l’objectiu 
de controlar els nivells el soroll al municipi. 
 
 
Descripció 
Es proposa realitzar campanyes anuals de sensibilització ambiental relatives a la 
contaminació acústica amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la 
problemàtica de la contaminació acústica, especialment pel que fa referència a les 
activitats d’oci nocturn i als casos puntuals de les obres públiques diürnes. 
 
Es recomana que aquestes campanyes es desenvolupin de forma coordinada amb els 
la confecció del mapa acústic municipal i de la corresponent ordenança, ja que donar 
a conèixer que el municipi disposa d’una normativa d’aplicació específica seria una 
bona manera de reforçar la seva eficàcia entre la ciutadania 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 4.000 – 12.000 € 
Fonts de finançament: AS 
Indicadors de seguiment: 20,21 
Observacions: La variabilitat del cost 
econòmic es troba en funció de la intensitat 
de campanyes que es realitzi. 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire i 
el Soroll. 

Programa 7.2 Millora de la qualitat acústica. 

Acció 7.2.4 
 

Establiment d’un pla periòdic de control del soroll de vehicles. 
 
 
Objectiu 
Reduir el soroll i la contaminació atmosfèrica produïda pel trànsit. 
 
 
Descripció 
Es proposa que el cos de la policia local realitzi campanyes de control periòdic del 
nivell d’emissió dels vehicles i del soroll generats pels vehicles de motor, 
especialment les motocicletes i els vehicles pesats. 
 
Per a poder portar a terme aquesta tasca caldria proporcionar els equips sonomètrics 
necessaris, així com les campanyes s’haurien de centrar en aquells vials 
especialment sensibles, és a dir, on la presència de població és major. L’objectiu final 
és identificar aquells vehicles que incompleixen els nivells màxims d’emissió de 
sorolls perquè els propietaris actuïn en conseqüència. 
 

Tipus: 2b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS, PL, DTICT, DILL

Cost econòmic: 4.000 € 
Fonts de finançament: AS, DILL 
Indicadors de seguiment: 20 
Observacions: El cost només inclou 
l’adquisició de sonòmetres, ja que l’acció 
en sí mateixa està internalitzada dins de 
les despeses municipals. 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire i 
el Soroll. 

Programa 7.2 Millora de la qualitat acústica. 

Acció 7.2.5 
 

Implementar mesures per a la reducció del soroll nocturn de pubs i bars. 
 
 
Objectiu 
Rebaixar els nivells acústics del carrer de nit i afavorir el descans dels veïns. 
 
 
Descripció 
Els pubs i bars concorreguts sempre generen un soroll difícilment acceptable per als 
veïns, sobretot quan aquest es genera a l’exterior dels establiments, ja que a l’estiu el 
confort ambiental és al carrer.  
 
A partir del treball de camp sonomètric realitzat a peu de carrer pels tècnics de l’equip 
auditor es conclou que hi ha tres punts (Av. Guillem Graell, N-260/Benzinera Repsol i 
C/Josep Zulueta, 14) que superen o igualen els valors d’atenció límit segons la 
normativa vigent. En aquest sentit, es proposa trobar una solució consensuada amb 
els empresaris municipals del sector que permeti reduir aquesta problemàtica, si bé 
amb l’objectiu de rebaixa el nivell acústic nocturn. 
 

Tipus: 2c 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, E 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 20 
Observacions: - - 
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Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire 
i el Soroll. 

Programa 7.3 Reducció de la contaminació lumínica. 

Acció 7.3.1 
 

Elaboració del mapa de sensibilitat lumínica de la Seu d’Urgell. 
 
 
Objectiu 
Acomplir el requeriment legal de confecció de l’ordenança municipal conra la 
contaminació lumínica. 
 
 
Descripció 
Realització del mapa de sensibilitat lumínica al municipi tal i com obliga la Llei 6/2001. 
Aquest mapa té com a objectiu catalogar la totalitat del municipi en funció de quatre 
categories de sensibilitat (alta, mitjana i baixa i especial) en funció de les 
característiques de cada àrea o entorn. 
 
Un cop catalogada tota la superfície del terme municipal, l’ajuntament disposarà d’una 
eina molt potent per a la planificació urbanística i per al control de l’enllumenat públic 
o d’activitats al municipi, ja que, en base a aquest mapa s’haurà de confeccionar la 
corresponent ordenança municipal (vegeu acció següent). 
 

Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 7.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMAH, DLL 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: Es recomana la confecció 
de cartografia específica que sigui 
fàcilment ampliable i modificable. 
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Confecció de l’ordenança municipal reguladora de la contaminació lumínica. 
 
 
Objectiu 
Disminució de la contaminació lumínica al municipi. 
 
 
Descripció 
Actualment l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no disposa d’ordenança reguladora de la 
contaminació lumínica, tal i com obliga la normativa catalana vigent.  
 
És important en aquest sentit coordinar aquesta acció amb la 7.3.1. de confecció del 
mapa de sensibilitat lumínica municipal, ja que allà es determinarien les zonificacions 
sensibles del municipi i els valors guia aplicables, així com es contemplarien 
instruments com ara l’elaboració de plans específics de minimització de l’impacte 
lumínic, entre d’altres. 
 
 
Tipus: 3b 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, DMA 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - - 

 
 
 
 

Línia Estratègica VII Garantir la qualitat ambiental del municipi en relació a l’Aire i 
el Soroll. 

Programa 7.3 Reducció de la contaminació lumínica. 

Acció 7.3.2 
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Participació dels centres educatius en el programa “Escoles Verdes”. 
 
 
Objectiu 
Aconseguir que tots els centres educatius de la ciutat s’involucrin en el programa 
“Escoles Verdes” de la Generalitat, amb l’objectiu d’ambientalitzar les pautes 
funcionals del centre, els curricula del personal docent i dels alumnes i adquirir, 
finalment, el distintiu del programa. 
 
Descripció 
El programa “Escoles Verdes” de la Generalitat de Catalunya es creà com una 
experiència pionera el 1999. D’aleshores ençà, diversos centres educatius del país 
s’han involucrat en aquest programa d’auto-auditoria ambiental. El centre analitza i 
diagnostica les seves mancances ambientals a nivell estructural, funcional i curricular i 
elabora un pla d’acció per abordar-les seqüencialment. L’assessorament tècnic corre 
a càrrec del personal de la Societat Catalana d’Educació Ambiental. En aquests 
moments a la Seu n’hi ha dues “Escoles verdes” (CEIP Pau Claris i l’IES Joan 
Brudieu) però s’ha de fomentar que la resta de centres educatius s’impliquin en el 
programa. 
 
 
Tipus: 3a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS, GC 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - - 

 
 
 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.1 
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Disseny i execució d’un Programa d’Ambientalització Ciutadana. 
 
 
Objectiu 
Dissenyar un programa marc d’ambientalització de la ciutadania a fi i efecte de 
millorar els coneixements ambientals i dotar-los de pautes funcionals més sostenibles.
 
Descripció 
Fins ara, les campanyes de caire ambiental de la Seu s’han centrat sobretot en temes 
lligats a residus. Se n’han realitzat però, d’altres de menor envergadura (femtes de 
gossos, etc.). Totes elles, però, no estan organitzades ni estructurades dins un 
programa marc d’ambientalització curricular, sinó que responen a iniciatives puntals, 
més d’acord amb les necessitats i/o prioritats del moment.  
 
Es proposa per tant dissenyar un Programa d’Ambientalització Ciutadana que reculli 
els coneixements ambientals bàsics a difondre i les pautes funcionals que es pretenen 
evitar o potenciar segons la seva adequació ambiental. El programa s’ha de 
desglossar entre els diferents objectius socials (ciutadania general, comerciants, etc.), 
així com seqüenciar-lo temporalment i conceptual amb sengles prioritats. Per a la 
difusió cal comptar amb el màxim d’eines comunicatives que es té a l’abast: xerrades, 
material imprès, website municipal, etc. 
 
 
Tipus: 2c 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Per determinar 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: Els costos es troben 
condicionats a l’abast dels objectius que 
desitgi assolir. 

 
 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.2 
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Disseny i execució d’un Programa d’Ambientalització de l’Ajuntament. 
 
 
Objectiu 
Dissenyar i executar un marc d’ambientalització funcional, estructural i curricular de 
les persones vinculades a l’Ajuntament i altres dependències municipals. 
 
Descripció 
L’Ajuntament ha de ser un model a seguir per a la ciutadania quant a pautes de 
funcionament ambientalitzat (recollida de residus interns, tipus de paper emprat, 
optimització energètica, etc.).  
 
Per a tal fi, es proposa realitzar un estudi tècnic que identifiqui les mancances i que 
sigui la base per a la redacció d’un Programa d’Ambientalització integral al serveis 
municipals. Aquest programa s’ha d’adreçar específicament a les diferents funcions 
del personal (tècnics, administratius, polítics, personal de serveis, etc.), dissenyant-
los-hi actuacions especialitzades que siguin ajustades a les seves activitats. 
 
 
Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 3.500 € 
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - - 

 
 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.3 
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Fomentar el traspàs d’informació ambiental i el feed-back amb la ciutadania. 
 
 
Objectiu 
Afavorir la difusió d’informació ambiental de caire tècnic (ratis de recollida selectiva, 
de consum d’aigua, d’energia, resultats dels bioindicadors, etc.) per part de 
l’administració i la recepció de queixes, suggeriments i consells de part de la 
ciutadania. 
 
Descripció 
Fins ara la informació ambiental rellevant de la Seu (estat dels rius, percentatge de 
reciclatge, tonatge rebut a l’abocador, etc.) no es vehicula de forma fluïda cap a la 
ciutadania de forma regular. 
 
Es proposa aprofitar el website municipal per difondre regularment (mensualment, 
trimestralment, etc.) la informació ambiental esmentada de què disposen fàcilment els 
serveis tècnics municipals. També seria interessant crear una adreça de correu 
electrònic i una línia telefònica específiques perquè fàcilment els ciutadans poguessin 
fer arribar els seus suggeriments, denúncies o dubtes als serveis tècnics municipals 
en aquest sentit. 
 
 
Tipus: 1a 
Grau de prioritat: M  
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Cost internalitzat a 
l’Ajuntament 
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: - - 

 
 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.4 
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Aprofitament de les potencialitats educatives del medi. 
 
 
Objectiu 
Explotar el potencial formativa del medi. 
 
Descripció 
El medi natural és un important agent formador i cal potenciar aquesta capacitat per a 
millorar el coneixement que tenen les persones del seu entorn. A la Seu d’Urgell es 
podria potenciar aquesta activitat instal·lant-hi plafons identificatius amb informació 
bàsica de les diferents espècies d’arbrat dels carrers, places i parcs de la ciutat.  
 
Semblantment, es podrien instal·lar panoràmiques als turons de la Torre Solsona i del 
pla de les Forques que descrivissin la toponímia del paisatge i informin d’altres 
aspectes rellevants del territori. Tanmateix, aquesta iniciativa es pot ampliar per a 
qualsevol punt o àmbit geogràfic que es consideri com a prioritari pels serveis 
municipals o la ciutadania. 
 
 
Tipus: 1a 
Grau de prioritat: A  
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 2.000 – 8.000 € 
Fonts de finançament: AS, DMA 
Indicadors de seguiment: 21 
Observacions: La xifra final dels costos es 
troba en funció de l’abast que es desitgi 
assolir. 

 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.5 
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Impulsar i crear un equipament d’educació ambiental d’abast comarcal. 
 
 
Objectiu 
Dotar la comarca d’un equipament estable d’educació ambiental. 
 
Descripció 
Actualment, ni la Seu d’Urgell ni la comarca de l’Alt Urgell disposen de cap 
equipament específic destinat a l’educació ambiental. Es proposa, doncs, crear-ne un 
que hauria de desenvolupar tota mena d’activitats educatives (tallers, sortides, 
xerrades, exposicions itinerants, etc.) i difondre els conceptes, valors i actituds 
vinculades al medi ambient comarcal. També inclouria tant als ecosistemes urbans 
(energia, residus, atmosfera, etc.), com els forestals, agrícoles i fluvials.  
 
És important de remarcar que no hauria d’oblidar en els seus programes educatius la 
temàtica ambiental més propera als ciutadans, com ara el recorregut dels residus a la 
comarca, el cicle de l’aigua, l’origen de l’energia elèctrica, etc.  
 
 
Tipus: 3a 
Grau de prioritat: A 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: 20.000 – 100.000 € 
Fonts de finançament: AS, GC, MMA 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: La xifra final dels costos es 
troba en funció de l’abast que es desitgi 
assolir. 

 
 
 
 
 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.6 
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Potenciació del Consell de Sostenibilitat. 
 
 
Objectiu 
Potenciar l’operativitat i funcionalitat del Consell de Sostenibilitat existent actualment a 
la Seu d’Urgell. 
 
Descripció 
La principal funció del Consell de Sostenibilitat és consultiva. Tanmateix, seria 
desitjable que pogués tenir un paper molt més destacat quant a capacitat de realitzar 
propostes innovadores. L’objectiu ideal seria que els membres del Consell sentissin 
que no només en formen part per acceptar o qüestionar propostes procedents dels 
serveis tècnics, sinó també per a posar sobre la taula noves propostes que, en cas de 
no ser acceptades, haurien de merèixer un debat i una justificació dels serveis tècnics 
i del regidor corresponent. 
 
Aquesta potenciació, és a dir, les seves decisions, en el millor dels casos hauria de 
ser vinculant per a les decisions estratègiques preses al municipi, però en cas de no 
poder ser així, es recomana que com a mínim fossin tingudes en consideració. 
 
 
Tipus: 3a 
Grau de prioritat: M 
Termini/Període d’execució: C 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: 23 
Observacions: - - 

 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.7 
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Crear, potenciar i fer compatibles els espais lúdics per a joves i grans dins del poble. 
 
 
Objectiu 
Afavorir el gaudi lúdic dels espais urbans, mitjançant la regulació i la compatibilització 
dels diversos usos públics (joc per a nens, espai de conversa i descans, etc.). 
 
Descripció 
L’ús lúdic dels espais urbans és sovint problemàtic, tant per la pròpia activitat en si 
(pràctica de futbol en un espai d’ús públic, per exemple) com de la incompatibilitat 
d’alguns usos (joc amb pilota on juguen nens menors de 5 anys o a on hi conversa i 
descansen persones grans).  
 
Cal doncs, planificar i regular de forma acurada la localització i el disseny de les 
zones potencials d’ús lúdic, tant per fomentar la vida al poble com per minimitzar la 
problemàtica entre usos diferents i, a voltes, de difícil coexistència. Aquesta 
planificació s’ha de portar a terme des d’un punt d vista orgànic en forma d’ordenança 
d’ús dels espais públics per una banda i per l’adequació material de les diverses 
zones existents actualment destinades a aquesta finalitat. Amb l’objectiu de facilitar la 
seva integració en el teixit social, es recomana la participació de la ciutadania en 
aquest procés. 
 
 
Tipus: 3a 
Grau de prioritat: B 
Termini/Període d’execució: M 
Sectors implicats: AS 

Cost econòmic: Sense cost 
Fonts de finançament: -- 
Indicadors de seguiment: -- 
Observacions: - - 

 

Línia Estratègica VIII L’Educació com a motor dels canvi ambiental a la societat. 

Programa 8.1 Incardinar el medi ambient en els curricula de la ciutadania. 

Acció 8.1.8 
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