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V. Diagnosi ambiental 

 

1. Presentació de la ciutat 

 

Situació1 

Mapes 1, 2 i 3: Situació de la ciutat de Lleida 

 

 

 

 

 

Font: Webd’I nfolleida 

 

Or igens de l’Ajuntament de L leida: La Paer ia 

Com a institució municipal cal atribuir l’origen de la Paeria a la 

concessió de la “Carta Pobla” o carta de població atorgada a Lleida el 

1149. 

Ara bé, el municipi de Lleida, com a cos organitzat, té el seu 

origen en un privilegi del rei Pere II, datat l’any 1197, anomenat el 

“Consolat” ; aquest concedeix a perpetuïtat als veïns prohoms de 

Lleida i a tot el poble en general, la facultat de tenir un Consolat o cos municipal per a ordenar i 

governar la Ciutat. Aquesta primera manifestació de govern autonòmic d’àmbit local, fou la 

base de la Paeria. 

Jaume I, el 1264, concedeix als cònsols que ja anomena “paers” , que el Consolat concedit 

pels seus antecessors prengui d’ara en endavant el nom de “Paeria” , el qual perdurarà a través 

de l’Edat Mitjana i Moderna fins que Felip V, mitjançant el decret de “Nova Planta” (1714) 

suprimeix tots els principals privilegis dels quals gaudia la ciutat. En conseqüència aboleix la 

Paeria com a institució privilegiada. 

Actualment, l’Ajuntament de Lleida és l’entitat que aplega el major nombre de treballadors 

de la ciutat, ja que disposa d’una plantilla de 729 persones. 

  

                                                           
1 Per més informació cartogràfica, veure annexes. 

El municipi de Lleida té una superfície de 211,7 Km2 i es troba a una altitud de 155 m sobre el nivell 
del mar. Amb una població de 112.035 habitants, al 1996, el municipi concentra el 68% de la població 
de la comarca a la que pertany, El Segrià. 
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2. L ’Ajuntament de Lleida i el medi ambient 

 

Al 1991 s’ inclou per primer cop el Medi Ambient dins de l’organigrama de l’Ajuntament de 

Lleida, concretament dins de la Regidoria de Salut Pública, Medi Ambient i Abastaments. A la 

següent legislatura, al 1995 es canvia el nom de la regidoria, que passa a ser Regidoria de Medi 

Ambient i Salut Pública, per tal de donar major rellevància als aspectes ambientals. No és, però, 

fins al 1999 que Medi Ambient s’ independitza de Salut Pública i es constitueix com a regidoria 

pròpia. 

La regidoria de Medi Ambient compta en aquests moments amb un efectiu de 8 persones, un 

tècnic, una administrativa, un auxiliar administratiu i 5 agents de brigada, al que cal afegir altre 

personal contractat per cobrir tasques específiques com la Coordinació de l’Agenda 21. Durant 

els primers dos anys de funcionament, es comptà també amb el suport de 8 persones en 

pràctiques. 

Al llarg d’aquests anys de treball cal destacar com a resultat del funcionament de la regidoria 

de Medi Ambient, la recuperació de la Mitjana com a espai urbà gràcies al Pla d’Ordenació i 

Gestió del 1994, la creació del Centre d’Educació Ambiental i , darrerament, la implantació de la 

policia ambiental, que realitza inspeccions, verificacions,... de les activitats que es desenvolupen 

al terme municipal. 

Una altra fita destacable és l’adhesió al procés d’Agenda 21 Local .L'Ajuntament de Lleida 

és un dels primers consistoris catalans que van signar la Carta d'Aalborg, l’any 1996. Arran 

d'aquest fet, l'any 1998 es va constituir un equip de treball per engegar el procés d'elaboració 

d'una Proposta de Pla d'Acció Ambiental per al municipi. El treball es va iniciar amb un 

reconeixement ambiental de la realitat local i el territori, a partir del qual es va procedir a 

contactar amb els agents socials i desencadenar el procés de participació popular (Fòrum 

Ambiental). El Pla d'Acció Ambiental de Lleida, ajustat a les directrius de l'Agenda 21 Local, 

va ser elevat al ple municipal el mes de març de 2000. 

 

Tot i que la majoria d’objectius del Pla d’Acció corresponen a actuacions de gestió 

municipal, cal destacar els següents objectius fixats respecte a la gestió interna del propi 

Ajuntament: 

• Revisar i ampliar la recollida selectiva a totes les dependències municipals i fomentar el 

mateix a la resta d’administracions públiques i organismes dependents. 

• Generalitzar sistemes informàtics en xarxa i de correu electrònic a dependències 

municipals i fomentar el mateix a la resta d’administracions públiques i organismes 

dependents. 
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• Potenciar l’ús de tot tipus de productes reciclats a les dependències i serveis municipals, 

a les entitats relacionades i als ciutadans. 

• Incorporar sistemes d’estalvi d’aigua (difusors, cisternes de doble descàrrega, 

automatismes...) a edificis municipals i fomentar el mateix a la resta d’administracions 

públiques i organismes dependents i ciutadans. 

• Promoure auditories energètiques en escoles, edificis municipals, etc. 

• Establir una comptabilitat energètica desagregada de les dependències i instal· lacions 

municipals 

• Incorporar sistemes d’eficiència energètica en els edificis municipals 

• Incorporar l’eficiència energètica als plecs d’enllumenat públic i d’altres serveis 

municipals 

• Inventariar les calderes i programar la renovació dels equips 

• Fer un edifici emblemàtic respecte a l’eficiència energètica 

• Utilitzar, als nous projectes, enllumenat públic amb sistemes d’alta eficiència i disseny 

adequat que il· lumini l’espai dels vianants, i aplicar la progressiva renovació de l’actual 

• Estudiar la viabilitat de l’ús de biocombustibles per al transport municipal 

 

Aquests compromisos adquirits, al igual que la realització d’aquest projecte de final de 

carrera, demostren l’ interès de l’Ajuntament de Lleida per mill orar la pròpia gestió ambiental i 

poden constituir la base  per establir una futura política ambiental. 
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3. Edificis seleccionats 

 

Tots els edificis es troben situats en el casc antic de la ciutat de Lleida, en el centre històric, 

una zona dedicada principalment al comerç. I només l’edifici del Centre Històric, una mica 

allunyat de l’eix comercial on es situen la resta, té al seu entorn una activitat residencial 

destacable. Cal remarcar la proximitat a l’estació d’autobusos, on paren totes les línies que fan 

recorreguts per la ciutat i des d’on surten les línies interurbanes. 

Mapes 5,6 i 7: Situació dels edificis seleccionats 

Font: Web de l’Ajuntament de Lleida 
Mapa 8: Quali ficació urbanística del sòl entorn dels edificis estudiats 

 
Font: Pla General de Lleida, 1995. (Esc. ~1:4100) 
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4.1 Palau de la Paer ia 

 

Situat a la Plaça de la Paeria núm. 1, 

és segurament l’edifici civil romànic més 

important de les terres catalanes. 

Estilísticament s’hi observen, d’aquesta 

etapa (s. XII I) algunes formes d’un 

romànic tardà, com ara les finestres 

triples del segon pis de la façana de la plaça i alguns arcs 

anteriors de mig punt. Originàriament la casa era propietat de la 

família Sanahüja, i al segle XIV es converteix en seu del govern municipal. 

Arquitectònicament no podem parlar d’un estil únic, ja que hi ha 

hagut una sèrie d’ intervencions posteriors que han modificat 

l’edifici. L’any 1867 l’arquitecte Agapit Lamarca fa un projecte 

neoclàssic de la façana del costat del riu; l’any 1929 un altre 

arquitecte, Ramon Argilés, realitza la restauració neomedieval 

modificant sensiblement la façana de la plaça de la Paeria. 

El Palau de la Paeria conté una important construcció soterrània, 

en la qual pot estudiar-se tota una llarga evolució arquitectònica, ja 

anterior a la construcció medieval, donat que l’edifici es bastí damunt d’uns altres més antics 

(romans i àrabs). 

Cal remarcar que al 1486, els soterranis de la Paeria foren transformats en presó pública. 

Aquest emplaçament perdurà fins a començaments del segle XIX. Avui encara es conserva una 

cel· la especial, coneguda amb el nom de “La Morra” que era el l loc on tancaven els condemnats 

a mort.  

L’any 1962 començaren els treballs de recuperació arqueològica dels soterranis de la Paeria i 

al 1963 es convertiren definitivament en Museu. 

 

Actualment, aquest edifici es troba catalogat com a Bé Cultural d’ Interès Nacional d’acord 

amb la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 

 

Es tracta d’un edifici amb soterrani, planta baixa i 4 plantes, que sumen 3113 m2 construïts 

en un solar de 586 m2 , en el que es desenvolupa bàsicament la vida política de l’Ajuntament. 

Els serveis que s’hi ofereixen són: 
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Pl. Baixa: Arxiu Municipal 

 Cap de l’Arxiu Municipal 

 Relacions públiques i protocol 

  Relacions públiques 

  Majordomia 

  Restes monumentals 

Pl. 1ª: Saló de sessions 

 Saló del Retaule 

 Saló de St. Jordi 

 Despatx Noble d’Alcaldia 

 Sala de Reunions d’Alcaldia 

Pl. 2ª: Alcaldia 

  Alcalde 

Secretaria Particular 

d’Alcaldia 

  Cap de Secretaria Particular 

  Gabinet d’Alcaldia 

Director del Gabinet 

d’Alcaldia 

  Primer Tinent d’Alcalde 

Secretaria Particular Primer 

Tinent d’Alcalde 

Tècnic Informàtica Alcaldia 

Pl. 3ª: Secretaria General 

  Secretari 

 Servei de Comunicació i publicitat 

Directora de Comunicació i 

publicitat 

  Secció de Comunicació 

  Unitat Tècnica de Disseny 

Participació Ciutadana i 

Cooperació 

  Regidoria 

Gabinet d’Organització i 

d’Estudis municipals 

  Tècnic Relacions Públiques 

Pl. 4ª: Grup Municipal PSC 

 Grup Municipal CiU 

 Grup Municipal PP 

 Grup Municipal ERC-EV 

 Grup Municipal IC-V 

 Aula de Formació 

 

Degut a les seves característiques especials com a Museu  i edifici emblemàtic de 

l’Ajuntament, es troba obert tot el dia inclosos dissabtes i festius, tot i que la majoria de serveis 

que s’ofereixen als ciutadans es limiten als matins de 9 a 14 i de dilluns a divendres. 

El personal funcionari de l’edifici de La Paeria està compost de 64 persones. També cal 

considerar, però la presència de polítics. Cada grup polític (CiU, PSC, ERC, PP, IC-V) disposa 

d’un despatx en el que acostuma a haver-hi una secretària fixa i, sovint, algun regidor. Per 

aquest motiu, aproximem a 10 (2 per grup polític) el nombre de persones no funcionaries que 

habitualment treballen a La Paeria, amb el que el nombre total de persones a comptabilitzar a 

l’edifici seria de 74. 
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4.2 Edifici Hi spano 

Contigu al Palau de la Paeria, i amb 

l’adreça Plaça de la Paeria 14, fou la seu de 

l’antiga Banca Llorens, més endavant del 

banc Hispano-Colonial, més endavant encara 

del Hispano-Americano, darrerament del 

Central-Hispano, i actualment propietat 

municipal. L’edifici sumptuós construït en els 

anys 30 per l’arquitecte Ramon Argiles, per 

encàrrec del banquer Magí Llorens, destaca pel seu estil historicista i alguns 

detalls de regust clàssic, com ara la cúpula sostinguda per columnes que el 

corona. L’ immoble tenia anomenada d’hostatjar en el seu soterrani la caixa 

de cabals més reforçada i segura de la ciutat, que actualment ha esdevingut 

una curiosa sala de reunions municipals. 

 

Es tracta d’un edifici amb una superfície construïda de 889 m2 i tres plantes. 

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14h i disposa de 44 empleats que atenen els següents 

serveis: 

 

Pl. Soterrani:   

Sales de reunions 

Pl. Baixa:  

Àrea d’administració. Recursos 

humans i serveis jurídics 

 Coordinadora d’Àrea 

  Negociat de Coordinació 

  Secció de Personal 

 Negociat Gestió de Personal 

Negociat Règim de 

Personal 

Secció d’Organització i 

Control de Gestió 

  

Negociat de Lleves 

  Negociat d’Estadística 

  Serveis Jurídics 

Pl. Primera: 

 Regidoria de Medi Ambient 

 Cap de secció de Salut Pública 

 Departament de Salut Pública 

Negociat d’Administració Sanitària 

(cementiri) 

 U. T. Salut Escolar 

 U.T. Educació Sanitària 

Sala Medicina Preventiva i 

Assistencial 

 U.T. Materno Infanfil 
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Contigu a l’edifici de La Paeria, i comunicat amb aquest per un passadís intern, ambdós 

edificis comparteixen serveis com són les màquines dispensadores de begudes i cafè i el 

contenidor selectiu de piles que es troben a la planta baixa de l’edifici Hispano. 

 

 

4.3 Edifici Pal· las 
 

També a la Plaça de 

la Paeria, però al 

número 17, trobem 

l’edifici anomenat 

habitualment Pal· las, o 

també Pal· les, en 

lleidatà, sense que ningú 

n’hagi explicat el motiu. 

(nom original “el Palace”). Aquest edifici modernista va ser realitzat entre els anys 1912-1915 

per encàrrec d’Eduard Aunós a l’arquitecte F. de P. Morera per acollir un hotel luxós, el Palace, 

sens dubte el de major categoria de la ciutat durant unes quantes dècades. A la seva planta baixa 

funcionava un cafè que congregava la crema de la societat local i  els potentats del comerç i els 

negocis, a banda de les autoritats polítiques i mil itars.   

Posteriorment, al 1974,  l’ immoble patiria una reconversió brutal tot conservant, però, la 

façana en una operació polèmica, per allotjar les oficines del banc Comtal. Adquirit més 

endavant per l’ajuntament, alberga actualment diverses dependències municipals, entre aquestes 

l’oficina d’ informació ciutadana a ran de carrer. 

 

Amb 425 m2 de solar i 3681,16 m2 construïts, distribuïts en 6 plantes, és l’edifici estudiat 

amb major nombre de treballadors, concretament, 113. 

 L’Oficina d’Atenció Ciutadana té un horari d’atenció al públic de 9 a 15h i de 17 a 19h, tot i 

que la resta de dependències municipals de l’edifici ofereixen els seus serveis  els dies 

laborables de 9 a 14h. 
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Els serveis que actualment hi estan allotjats són: 

 

Pl. baixa: Oficina d’atenció ciutadana 

Pl. 1ª: Oficial major 

 Cap secció Contractació i Patrimoni 

 Negociat de Contractació 

 Negociat de Patrimoni 

U. T. d’administració urbanística i 

serveis urbans 

 Negociat de Disciplina Urbanística 

 Negociat de Comerç 

 Negociat de Serveis Urbans 

Pl. 2ª: Regidoria d’Urbanisme-Serveis 

Urbans 

 Indústria - Comerç 

Coordinadors dels Serveis 

d’Urbanisme 

 Enginyeria – Serveis Tècnics 

 Cap del Servei Jurídic d’Urbanisme 

 U. T. de Gestió i Expropiacions 

 Administració del Sistema Ibercom 

Pl. 3ª: Cap de Secció d’Edificis i 

Construccions 

 U. T. del Plànol de la Ciutat 

 Cap de Negociat del Plànol de la 

Ciutat 

 Cap de secció d’electricitat 

 U. O. de Control energètic 

 Cap de negociat d’electricitat 

 Cap de secció d’ Indústries i 

Activitats 

 Cap d’U. T. d’ Indústries i Activitats 

 Reprografia 

 Negociat de Llicències d’Obres 

Pl. 4ª: Cap del Servei d’Enginyeria 

Cap de Negociat d’organització 

d’Enginyeria 

Cap de Negociat d’administració 

d’enginyeria 

Cap de negociat de delineació 

d’enginyeria 

Cap de secció d’ Infraestructura 

sanitària 

Cap de secció d’obres públiques 

U. T. d’obres civils 

Cap de secció de Vialitat 

Enginyer tècnic d’obres públiques 

Sobrestants 

Pl. 5ª: Cap del servei d’arquitectura 

Cap d’U. O. de Jardineria 

Cap de negociat de delineació 

d’arquitectura 

Cap de negociat d’administració 

d’arquitectura 

Pl. 6ª: Secció d’arqueologia 

 Cap de secció d’arquitectura 

 U. O. d’Edificis Municipals 

 U. O. de Brigades 

 Cap Negociat de logística.
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4.4  Casal de Joventut Republicana 
 

Embrió del moviment republicà i 

catalanista de la ciutat, havent donat a la 

vida política figures de la talla d’un 

Humbert Torres, un Alfred Perenya, un 

Ricard Palacín i tants d’altres, l’entitat 

Joventut Republicana de Lleida va 

construir la seva seu social a l’avinguda de 

Blondel. Inaugurat el primer dia de 1919, 

el casal és un edifici aparatós i de tirat neoclàssic. En va dirigir l’obra 

l’arquitecte Adolf Florensa. Van participar en la seva decoració –avui 

malmesa, després de ser destinat en acabat de la guerra civil, i fins a 

principis dels 80, com a caserna de la guàrdia civil - els artistes més 

renomenats de la Lleida de l’època, com el pintor Gili i Roig o l’orfebre 

Pere Corberó. El seu interior estava molt adaptat a les funcions 

específiques de cada sala i sobresortien entre totes les estances, la ben 

proveïda biblioteca i el majestuós saló d’actes, que també ho era de ball. 

Retornada la titularitat de l’ immoble al municipi, l’històric casal es dedicà a diverses activitats 

culturals i en l’actualitat acull, des del 1998, els serveis municipals d’Hisenda, als quals 

s’accedeix pel carrer Alcalde Mestre, 4. 

 

És un edifici de 259 m2  de solar i  1358 de superfície construïda. 

Actualment hi treballen 93 persones que conformen l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament (a 

excepció de la secció de Multes que es troba al carrer Cavallers).  

L’emplaçament és de caràcter provisional, fins que acabi la restauració de l’edifici de Sant 

Francesc, que acollirà definitivament l’àrea d’Hisenda.  

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14h. 
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4.5 Oficina del Centre Històr ic 

 

Situat al carrer Tallada 32-34, és 

l’edifici més modern i de menor 

rellevància històrica de l’estudi.. 

Construït inicialment com a escola 

municipal, passà a ser de titularitat 

pública a principis dels anys 90. Fa 

escassament 3 anys, es realitzà una 

rehabili tació profunda de l’edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, l’edifici es divideix en dos sectors ben diferenciats que comparteixen únicament 

l’entrada (fotografia superior). En una part l’edifici funciona com a escola bressol i ludoteca 

públiques (fotografia inferior dreta), i la resta, com a dependències municipals (fotografia 

inferior esquerra) on s’allotgen els següents serveis: 

 

Altell: 

Serveis personals 

- Oficina d’habitatge per estrangers 

Primera Planta: 

Regidoria de Participació i Cooperació 

- Regidora 

- Participació ciutadana 

- Cooperació Internacional 

- Immigració, voluntariat i drets civils 

Medi Ambient 

- Oficina de l’Agenda 21 

- Centre Iris 

Segona Planta: 

- Oficina del Centre Històric 

- Oficina del PGM 

 

Cal remarcar que al llarg d’aquest estudi, al parlar de l’Edifici del Centre Històric ens 

referim només a les dependències municipals, deixant de banda el que seria l’escola bressol i 

ludoteca que funcionen de forma totalment independent. 
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És l’edifici amb menor nombre de treballadors, 12 que es distribueixen en les 3 plantes de 

l’edifici (1047 m2 construïts en un solar de 366). 

 

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14h els dies laborables. 

 

Referències: 

 

- Segre, Ajuntament de Lleida & OCP. Lleida, Capital de Ponent. Ed. Diari Segre s.l. Lleida, 

1995. 

- Ajuntament de Lleida. Pla General de Lleida. Municipal d’Ordenació Urbana i Territorial 

1995-2015. (A partir de fotografia aèria de 1997) 

 

www.paeria.es: Web de l’Ajuntament de Lleida 
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4. Anàlisi de requisits legals 

 

Esquemàticament, i de forma no exhaustiva, la legislació ambiental aplicable als edificis 

municipals amb activitat administrativa seria la següent: 

 

Taula 10: Legislació referent a l’activitat classificada 

Àmbit Disposició legal Requisits aplicables 

Estatal Decret 2414/61, de 30 de novembre, Reglament 

d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 

Títol I. Cap II: Competències (Art. 

6 al 10) 

Autonòmic Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental 

 

 

 

Decret 136/99, de 18 de maig, de desplegament de la 

LIIAA 

 

 

 

 

Art. 7. Classificació d’activitats 

Art. 41. Règim de comunicació 

Art. 45. Controls periòdics de les 

activitats sotmeses a comunicació 

Disposició Transitòria Tercera 

Títol 4. Cap 5: Sistemes de 

prevenció del règim de 

comunicació 

Títol 5. Cap 3: Controls periòdics 

de les activitats de l’Annex III. 

Annex III . Punt 12.28b  

Local Pla General de Lleida. Municipal d’ordenació urbana i 

territorial 1995-2015. Normes urbanístiques. (Març de 

1999) 

Ordenança de la intervenció municipal en la 

tramitació de lli cències d’activitat i/o instal· lacions de 

l’Ajuntament de Lleida. 

Ordenança municipal d’activitats i d’ intervenció 

integral de l’administració ambiental de l’Ajuntament 

de Lleida. (Entrada en vigor el 1-I-02) 

Apartat 8- Regulació de les 

Activitats i/o instal· lacions 

 

Cap. 2. Activitats innòcues. 

Artícles 18 a 25 

 

Cap. 2. Secc. 1 Activitats innòcues. 

Arts 32 a 37. 

Art. 52 Activitats municipals 

Annex 6. Documentació tècnica 

 

Taula 11: Legislació referent a l’afectació a l’ambient atmosfèr ic 

Àmbit Disposició legal Requisits aplicables 

Estatal BOE Nº 96: D.833/1975, de 06-02, pel qual es 

desenvolupa la Llei 38/1972, de 22-12 de Protecció de 

Títol V: Control de les emissions 

Títol VI: Règim especial de les 



- Sistemes de gestió ambiental a l’administració local - 
- Diagnosi ambiental - 

 

 
Página 68 de 186 

 

l'Ambient Atmosfèric. 

 

 

 

activitats potencialment 

contaminants de l’atmosfera. Arts 

67-74 

Annexe IV. Apartat 27 

Autonòmic DOGC Nº 385: Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

 

 

DOGC Nº 919: D.322/1987, de 23-09-1987, de 

desenvolupament de la Llei 22/1983 de 21-11-1983, 

de Protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

 

 

Cap. II: Art 4 Obligacions dels 

titulars 

Cap IV. Art 11 Funcions de les 

corporacions locals 

Art. 46 Instal· lació, ampliació i 

modificació d’activitats industrials 

potencialment contaminants de 

l'atmosfera. 

Annex I Catàleg d’activitats 

Local Pla General de Lleida. Municipal d’ordenació urbana i 

territorial 1995-2015. Normes urbanístiques. (Març de 

1999) 

Art. 110 Condicions de 

contaminació atmosférica 

 

Taula 12: Legislació referent als agents físics 

Àmbit Disposició legal Requisits aplicables 

Local Pla General de Lleida. Municipal d’ordenació urbana i 

territorial 1995-2015. Normes urbanístiques. (Març de 

1999) 

Art. 109 Condicions de soroll i 

vibracions 

 

 

Taula 13: Legislació referent a l’afectació al cicle hidrològic 

Àmbit Disposició legal Requisits aplicables 

Estatal Reial Decret.849/1986, de 11-04-1986, pel qual 

s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, 

que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI, y 

VII de la Llei 29/1985. 

 

 

 

 

 

 

BOE Nº 176: R.D.Legislatiu 1/2001 de 20-07 que 

Títol 1. Cap. II. Dels cursos, riberes 

i marges. Art 9 

Títol 2. Cap. II. Secc. 2ª Usos 

comuns especials  Arts del 52 al 54 

i Secc. 6ª . Autoritzacions en zona 

de policia. Art 78 

Títol 3. Cap. II. Secc. 1ª 

Autoritzacions d’abocament. Art 

245 i Secc 3ª Substàncies 

contaminants. Art 254 

Títol I. Del domini públic hidràulic 
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aprova el text refós de la Llei d'Aigües.  

 

de l’Estat. Arts 6 i 11. 

Titol II. Cap III . Dels organismes 

de conca. Arts 23 i 24 

Títol V. Cap II. Dels abocaments. 

Art 100, 101 i 108 

Títol VI. Art 113. Canon de control 

d’abocaments 

Disposició transitòria vuitena. 

Autonòmic DOGC Nº 2936: Llei 6/1999 de 12-07 d'ordenació, 

gestió i tributació de l'aigua. 

Títol V. Règim econòmico financer. 

El canon de l’aigua (art. 50) 

Local BOP Núm.  53, 1 de maig de 1999. Ordenança 

municipal sobre els abocaments d’aigües residuals al 

clavegueram 

Capítol  2. Abocaments prohibits o 

limitats 

 

 

Taula 14: Legislació referent a la gestió de residus 

Àmbit Disposició legal Requisits aplicables 

Estatal BOE Nº 182: R.D. 833/1988, de 20-06-1988, pel qual 

s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 

20/1986, bàsica , de residus tòxics i perillosos 

BOE Nº 48: R.D.45/1996 19-01,pel qual es regulen 

diversos aspectes relacionats amb les piles i els 

acumuladors que continguin determinades matèries 

peril loses. 

Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 

d’envasos 

 

 

 

Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril , per el que 

s’aprova el Reglament per al desenvolupament i 

execució de la Llei 11/1997 de 24 d’abril, d’Envasos i 

Residus d’Envasos 

Llei 10/1998 de 21 d’abril, de Residus 

 

 

 

Cap. II Règim jurídic de la 

producció. Arts 10 a 22 

 

Art. 6 Programes 

 

 

 

Art. 12 Entrega dels residus 

d’envasos i envasos usats 

Disposició adicional tercera: 

Foment dels objectius prioritaris en 

la contractació pública 

Art. 12 Entrega dels residus 

d’envasos i envasos usats 

 

 

Tít I. Art. 3 Definicions. 

Tít II I Art. 11 Possessió de residus, 

Art 12 Normes generals sobre la 

gestió de residus, Art 20 Residus 

urbans, Art 21 Residus perillosos. 
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urbans, Art 21 Residus perillosos. 

Tít IV Art 26 Instruments 

Autonòmic LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

DECRET 92/1999, de 6 d'abril , de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya 

DECRET 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels 

residus sanitaris.   

 

 

Art. 10 Valorització 

Art. 17 Obligacions del productor i 

del posseïdor de residus 

Art. 23 Operacions de reciclatge 

dels residus no municipals 

Art. 24 Servei públic de tractament 

Art. 39 Composició dels residus 

municipals 

Annex III . Servei de deixalleria 

Art. 3-5. Classificació, codificació i 

gestió dels residus.  

Annex. 

 

 

Cap I. Art 2. Classificació dels 

residus sanitaris. 

Cap II . Operacions subjectes a 

control. Arts. 4, 5, 7-9, 11, 12 

Local Ordenança de policia i bon govern de l’Ajuntament de 

Lleida 

 

Capítol I Recollida d’escombraries 

 

 

Referències: 

 

Ajuntament de Lleida. 

www.gencat.es/mediamb: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

www.ingenierosindustriales.net: Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 

Industriales 

www.ruidos.org: Web de las Asociaciones contra el ruido 

www.soloarquitectura.com: Web de Sólo arquitectura 

... 
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5. Identificació i valoració d’aspectes i impactes ambientals 

 

A continuació es presenten les taules que resumeixen el procés d’ identificació, valoració i 

priorització d’aspectes ambientals realitzat a les dependències municipals. 

... ... ... 
 

Els aspectes ambientals significatius prioritaris associats amb la realització de l’activitat 

principal als edificis són l’ús de material d’oficina que genera una gran quantitat de residus 

fàcilment tractables, el gran volum de material d’oficina adquirit que permet a l’Ajuntament 

influir sobre l’activitat de tercers i l ’ús d’aparells elèctrics d’oficina que dóna lloc a l’aparició de 

residus especials. Com a quart aspecte a destacar, hi ha l’adquisició d’aparells elèctrics 

d’oficina, que permetria a l’ens local influir en el mercat. 

... ... ... 

Els impactes ambientals més destacables del funcionament habitual dels edificis és tant el 

consum de recursos naturals per part dels aparells de climatització com la conversió en residus 

especials del material d’ il· luminació fora d’ús i la seva adquisició. En segon lloc, tindríem les 

emissions a l’atmosfera dels sistemes de climatització pel seu abast global, el consum de 

recursos naturals pels elements d’ il· luminació degut al seu ús continu i a les senzilles 

alternatives que existeixen i els envasos buits de productes de neteja que són residus especials 

sotmesos a la legislació específica de residus. Finalment, cal destacar també la generació de 

residus especials provinents del manteniment tant general de l’edifici com dels aparells de 

climatització i l ’adquisició de productes de neteja i aparells de climatització. 

... ... ... 

Dins de les activitats associades al personal que treballa als edificis, són aspectes prioritaris 

el consum d’aigua per part dels sistemes sanitaris i de combustibles fòssils pels vehicles emprats 

en els desplaçaments, així com les emissions atmosfèriques associades i els residus especials 

que generen les operacions de manteniment d’aquests vehicles. 

En un segon ordre de prioritat apareixeria el volum de residus generats per les activitats 

d’alimentació, que es podrien reduir de forma senzil la, així com l’efecte sobre la ciutadania, en 

general, i sobre els productors, concretament, que podria tenir l’adquisició tant de màquines 

automàtiques de begudes i aliments com d’elements sanitaris i vehicles, amb criteris ambientals. 

... ... ... 
 

Entre les activitats auxiliars que es desenvolupen als edificis, només representa un impacte 

ambiental significatiu per la pèrdua de recursos naturals, l’adquisició de mobil iari d’oficina. 

... ... ... 
 

Tot i que, com ja s’ha esmentat abans, les situacions d’emergència no s’han tractat en 

profunditat en aquest estudi, s’ha considerat oportú fer una anàlisi superficial dels riscos 
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ambientals que poden generar els accidents produïts en els edificis municipals. Així, l’ impacte 

més significatiu que s’ha detectat és la possible contaminació del sòl i/o de l’aigua produïdes 

com a conseqüència d’un vessament de gas-oil , o la contaminació atmosfèrica que es generaria 

en el cas d’una fuita de gas. Un dels perills més greus i comuns que es poden donar en els 

edificis administratius és l’aparició d’un incendi, que té gran importància a nivell de seguretat 

de les persones, però que ambientalment només tindria una incidència significativa per l’emissió 

a l’atmosfera dels productes de combustió dels materials de l’edifici. Al tractar-se d’edificis 

ubicats en un nucli urbà, no existeix el risc de propagació del foc a cap massa de vegetació 

important. 

Resumint, sense comptar les situacions d’emergència, en el funcionament ordinari dels 

edificis administratius s’han identificat un total de 42 aspectes ambientals. D’aquests 42, el 

26,2% s’han considerat aspectes ambientals significatius d’actuació prioritària. En el segon 

ordre de prioritat trobaríem 6 aspectes més i uns altres 6 al tercer nivell . Així doncs, el 55% dels 

aspectes identificats s’han catalogat com a significatius. 

La següent taula els reuneix a tots: 
 

Taula 19: Aspectes ambientals significatius 
Pr io-
r itat Aspecte Pun-

tuació 
Adquisició de material d’oficina 27 

Generació de residus de material d’oficina 25 
Emissions a l’atmosfera dels vehicles 25 
Adquisició de material d’ il· luminació 24 

Generació de residus especials d’ il· luminació 24 
Generació de residus especials dels vehicles 24 

Consum de recursos naturals per l’ús aparells de climatització 24 
Consum d’aigua pels sistemes sanitaris 24 

Consum de combustibles fòssils  pels vehicles 24 
Generació de residus especials dels aparells de climatització 19 

M
àx

im
a 

pr
io

ri
ta

t 

Generació de residus especials del manteniment general de l’edifici. 18 
Emissions a l’atmosfera dels aparells de climatització 22 

Adquisició de mobiliari 22 
Generació de residus especials dels aparells elèctrics d’oficina 21 
Generació de residus especials en la neteja general de l’edifici 21 

Consum d’energia per il· luminació 21 P
ri

or
it

at
 

se
cu

nd
àr

ia
 

Generació de residus derivats de l’alimentació 21 
Adquisició de productes de neteja 17 

Adquisició d’aparells elèctrics d’oficina 16 
Adquisició de màquines de begudes i aliments 16 

Adquisició de vehicles 16 
Adquisició d’elements sanitaris 14 P

ri
or

it
at

 
te

rc
ià

ri
a 

Adquisició d’aparells de climatització 14 
 
Agrupant els aspectes per tipus, es veu com l’aspecte més significatiu és l’adquisició de 

material d’oficina, pel gran volum que suposa, i ja que al igual que amb la resta de processos de 
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compra, també catalogats com a significatius, l’Ajuntament pot tenir una gran influència sobre 

el comportament de tercers; a continuació trobem la generació de residus, tant especials, que 

requereixen un compliment estricte de la legislació, com banals degut al volum que representen; 

les emissions atmosfèriques generades tant pels vehicles, per la influència que pot tenir en la 

ciutadania, com per les calderes, per l’extensió de l’ impacte generat; el consum de recursos 

energètics, que es produeix sobretot als sistemes de climatització, per l’ús dels vehicles i per 

il· luminació i, finalment, el consum d’aigua als sanitaris. 

 

Nota:  

 

El SGA implica l’actuació sobre tots els aspectes qualificats com a significatius. El caràcter 

merament teòric d’aquest projecte ha portat a ampliar l’àmbit dels aspectes qualificats com a 

significatius per tal d’ incloure tots aquells impactes ambientals de certa rellevància associats al 

funcionament dels edificis municipals.  

Malgrat tot, durant la implantació real del sistema convindria reduir el nombre d’ impactes 

identificats com a significatius a una quantitat abastable. Normalment es fa servir la regla del 

20-80; és a dir, de tots els aspectes identificats, el 20% amb major puntuació es consideren com 

a significatius i són sobre els que cal actuar. 

Pel cas estudiat, es podria canviar el sistema d’avaluació, de manera que en un principi es 

definissin com a significatius només els aspectes detectats com a “de màxima prioritat". Al anar 

actuant sobre els aspectes més significatius, aquests redueixen la seva valoració guanyant 

importància els aspectes qualificats com a secundaris o terciaris que passen a ser els més 

significatius i els nous objectius d’actuació. És el procés de millora contínua. 
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Descr ipció dels impactes ambientals: 

 

Consum de materials: 

- El consum de productes té diversos efectes sobre el 

medi: els recursos naturals i l ’energia necessaris per al 

seu procés de producció, els residus generats en aquest 

procés, el transport i el rebuig final. També cal tenir en 

compte els efectes perjudicials per la salut que poden 

tenir alguns materials 

- Els productes químics poden resultar altament conta-  Font: “ Guia de l’oficina Verda”  

minants si entren en contacte directe amb el medi ambient o amb altres productes químics 

determinats. 

Generació de residus: 

- La generació de residus comporta un impacte ambiental 

que serà més o menys important en funció de la gestió 

que d’ells se’n faci. L’ impacte serà més gran si la seva 

destinació final són les incineradores (comporten 

l’emissió de contaminants tals com dioxines, furans i 

metalls pesants amb greus conseqüències per als éssers 

vius) o els abocadors (comporten males olors, un 

impacte paisatgístic important i sobretot generació de 

li xiviats que causen un efecte important al medi edàfic i 

a les aigües subterrànies). En canvi, si la seva gestió és 

via valorització i compostatge es minimitza en gran 

mesura el seu impacte ambiental. En tot cas, no cal 

oblidar els impactes derivats del transport i tractament 

dels residus (consum de combustibles i elèctric, 

consum químic, etc.)     Font: Emasser Handbook. 

Emissions atmosfèriques: 

- La combustió de derivats del petroli, tant pel funcionament de vehicles com de les calderes, i 

de gas, per calefacció, genera emissions a l’atmosfera contribuint a l’ increment de la 

concentració de CO2, i per tant a l’efecte hivernacle, òxids de sobre o nitrogen (pluja àcida), 

partícules, fums, CO i altres contaminants, donant-se en major grau en la crema de petroli 

que de gas. 

La impor tància de reciclar : 
Reciclant una tona de paper es 
salven 17 arbres, que poden 
absorbir un total de 114 Kg. de 
CO2 de l’aire per any. Cremant la 
mateixa tona de paper es creen 
681 kg de CO2 que contribueix a 
la contaminació i a la formació de 
gasos d’efecte hivernacle.  
El paper reciclat només necessita 
prop de la meitat de la quantitat 
d’energia necessària per a fabricar 
el paper amb materials verges, un 
estalvi d’aigua del 86%, 
disminució de la contaminació de 
l’aigua en un 92% i disminució de 
les emissions atmosfèriques en un 
95 %. 
Per cada tona reciclada de paper 
d’oficina, s’estalvien 1.4 m3 de 
combustible i als abocadors 
s’envien 3 m3 menys de material. 
 

Compte amb el PVC!! 
El procés de fabricació i alguns dels 
seus additius són cancerígens. Hi ha 
països que han prohibit el seu ús per  
envasar aliments pel risc que 
comporta per a la salut. Tampoc no 
es recomana com a material de 
construcció. 
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- Els aparells d’aire condicionat tipus split 2 utilitzen gasos refrigerants tal com els 

clorofluorcarbonis (CFC) els quals un cop alliberats a l’atmosfera participen en les reaccions 

que ocasionen la destrucció de l’ozó. Tot i que actualment a Espanya estan prohibits els 

refrigerants basats en CFC, s’empra en substitució sobretot el HCFC-22 que encara són 

perjudicials per a la capa d’ozó. 

 Consum de recursos energètics: 

- Els combustibles fòssils són recursos naturals no renovables. Malgrat l’existència de fonts 

alternatives renovables, s’estan cremant a un ritme molt elevat i insostenible, que provocarà 

el seu esgotament en poques dècades, privant a les generacions futures d’utilitzar-lo per als 

altres usos diferents al de font energètica (p.e.: indústria del plàstic) 

- Durant l’extracció, processament i transport dels combustibles es produeixen diversos 

impactes ambientals: contaminació del sòl, subsòl i aqüífers, consum d’energia, impacte 

visual, risc d’explosió, contaminació atmosfèrica, etc. 

- El consum d’electricitat implica la necessitat de produir-ne. A Catalunya bona part de 

l’energia elèctrica es produeix en centrals tèrmiques i nuclears. Les primeres provoquen 

contaminació atmosfèrica, efecte hivernacle (canvi climàtic) i pluja àcida, i les segones 

presenten un alt risc ambiental i generen residus radiactius. El seu transport (línies 

elèctriques) provoquen impactes paisatgístics i risc d’ incendis. També cal considerar tots els 

impactes relacionats amb el cicle de vida de les plantes productores i de l’extracció i 

transport del seu combustible 

Consum d’aigua: 

- A la major part de l’àrea mediterrània l’aigua és un recurs natural li mitat. El seu 

malbaratament pot provocar l’esgotament d’aqüífers i altres recursos hídrics, amb totes les 

conseqüències medi ambientals que això pot comportar 

- També cal considerar els impactes derivats del consum elèctric per al seu tractament i 

transport, i consums químics i elèctrics per a la seva potabilització. 

- La generació d’aigües residuals genera impactes derivats del consum elèctric per al seu 

transport, i consums químics i elèctrics per a la seva depuració. El seu abocament sense 

l’adequada depuració provoca la contaminació del medi receptor i la possible alteració dels 

ecosistemes. 

 

Generació de sorolls: 

- La contaminació acústica pot provocar, a més de molèsties a les persones, múltiples 

problemes de salut en cas d’exposicions prolongades a nivells superiors als 65 dBA i 

alteracions als hàbitats naturals propers en cas d’existir. 

 

                                                           
2 Aparells elèctrics col· locats a les façanes dels edificis. 
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La majoria d’accions no generen un únic impacte ambiental sinó múltiples. A tall d’exemple, 

la següent taula enumera els diferents efectes sobre el medi ambient que poden generar les 

màquines d’oficina al llarg del seu cicle de vida: 

 

Taula 20: Possibles càr regues ambientals dels aparells d’oficina 

Aparell  Possibles càrregues ambientals 
Ordinadors personals Gran quantitat de residus “electrònics”  

Efectes sobre salut (radiacions i posició corporal) 
Substàncies problemàtiques en l’aparell (substàncies antiinflaments, PVC, metalls 
pesants) 
Consum d’energia 

Impressores Emissió d’ozó 
Emissions sonores (impressores matricials) 
Substàncies problemàtiques en l’aparell (substàncies antiinflamants) 
Problemes amb la utilit zació de paper reciclat 
Consum d’energia 
Tractament de residus de tòner, cintes i cartutxos de tinta, fotosemiconductor 
(seleni, sulfit de cadmi) 

Fotocopiadores Emissions d’ozó 
Emissions de pols 
Emissions sonores 
Problemes amb la utilit zació de paper reciclat 
Consum d’energia 
Substàncies problemàtiques en l’aparell  
Tractament de residus: fotoconductors; tòner, material d’un sol ús 

Aparells de fax Consum de paper tèrmic 
Calculadores Piles 
Màquines d’escriure Emissions sonores 

Consum de material: cintes no reomplibles 
Font: “ Guia de l’oficina Verda”  

 

Finalment, el següent quadre resumeix els riscos per la salut a que estan exposades les 

persones que realitzen una feina administrativa:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: “ Guia de l’oficina verda”  
 
 

Problemes ambientals de la feina administrativa: 
 

- les coles, els líquids correctors, les fotocopiadores, els mobles, 
la climatització, els detergents, el tabac i altres productes 
alli beren substàncies nocives i problemàtiques 

- el soroll produït per les màquines moltes vegades no permet 
treballar amb concentració 

- una mala il· luminació, les radiacions electro-magnètiques o la 
falta d’ergonomia poden produir estrès. 

 
Tot això, juntament amb una manca de ventilació, pot produir el 

que s’anomena “síndrome de l’edifici malalt” , que es fa evident per una 
alta incidència de trastorns en les persones que hi tenen el seu lloc de 
treball . 
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6. Quantificació d’alguns aspectes ambientals 

 

7. 1 Consum de recursos materials 

     

 

 

 

Com a mostra del consum de materials que genera l’Ajuntament s’han mirat elements bàsics 

d’oficina com és el paper i els bolígrafs i algun element especial com són els fluorescents.  

... ... ... 

A partir de les dades disponibles per l’any 2000 s’ha pogut calcular l’ indicador I1 pel 

conjunt de tot l’Ajuntament (tenint en compte que la plantilla de tots els edificis municipals puja 

fins als 729 treballadors) i pel cas del paper, bolígrafs i tòners: 

Consum de material per treballador
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Indicador: 

I1 = Consum de material / nº de treballadors de l’edifici 

Resum: El Negociat centralitzat de compres està treballant en la informatització del sistema 

de compres. Aquesta mil lora permetrà conèixer el consum de material, en unitats o pes, 

desagregat per edificis i departaments, el que permetrà realitzar un control més efectiu de les 

compres que es realitzen. 
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7. 2 Generació de residus 

 

 

 

 

Tots els residus de característiques no especials i inerts generats per l’Ajuntament de Lleida 

són assimilables a residus municipals no domiciliaris, donat que s’originen en edificis d’oficines 

i no en una activitat industrial. 

 

Brossa general 

No existeixen dades concretes dels residus generats pels edificis municipals.  

Per calcular una aproximació dels residus generats anualment ha calgut recórrer al treball de 

camp.  

El gràfic esquerra de la pàgina anterior mostra els valors absoluts de producció de residus per 

edificis, mentre que el de la dreta correspon al càlcul de l’ indicador I2, és a dir, la producció de 

residus per treballador. En ell es pot comprovar com són precisament els edificis amb menor 

personal els que produeixen, proporcionalment, la major quantitat de residus. 

 

... ... ... 

Indicadors: 

I2 = Volum de residus generat / nº de treballadors de l’edifici 

I3= Volum de recollida selectiva / Volum de residus generats 
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Fraccions de la brossa convencional

41%

16%

16%
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10%
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Restes orgàniques

Colilles + brossa
del terra
Altres

Observant les bosses d’escombraries, i acceptant un error del 17%, es detecten les següents 

fraccions3 en les proporcions, en pes, que mostra el gràfic de sectors: 

1. Paper 

2. Plàstic 

3. Vidre 

4. Metall 

5. Restes orgàniques 

6. Restes de cigarretes i brossa 

del terra 

7. Altres (Bolígrafs, màquines 

de foradar, cartutxos de tinta...) 

 

El residus plàstics provenen bàsicament de les màquines de begudes (gots i varetes) i 

d’envoltoris de revistes i productes. El vidre s’origina de forma puntual en les conferències i 

actes especials com a envàs de begudes, i el metall present a la brossa prové bàsicament de les 

llaunes de begudes dispensades per les màquines i pot ser tant de caràcter fèrric (llautó i acer) 

com no fèrric (alumini). 

 

La brossa convencional es deixa en bosses industrials a la porta dels edificis i Seinsa la recull 

diàriament com fa amb les escombraries domèstiques.. 

 

Recollida selectiva 

La recollida selectiva més estesa en el conjunt de l’Ajuntament és la de paper, duta a terme 

per l’empresa Seinsa. L’empresa instal· là unes caixes de cartró personalitzades en les plantes 

dels edificis municipals. 

Des de finals de l’any 2000 s’està portant a terme un pla pilot en alguns Edificis de 

l’Ajuntament (Paeria, Hispano, Pal· las i Casal de Joventut) per tal de recollir els residus com 

tòners, cartutxos d’ impressora i de tinta (Classificats com a residus inerts d’acord amb el CRC, 

però amb un gran potencial de valorització).  

                                                           
3 Aquestes es dades es basen en l’observació i mesura de 5 bosses d’escombraries, 2 pertanyents a 
l’edifici Pal· las, 2 a La Paeria, i 1 a l’Hispano, recolli des en dos dies de mostreig (13-II -01 i 9-III -01). 
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Tot i que la generació de piles i bateries com a residus és mínima a l’Ajuntament, alguns 

edificis municipals, com l’edifici Hispano i el Pal· las, tenen contenidors selectius de piles a 

l’abast de tots els ciutadans. No es disposa, però, de dades sobre la seva localització, volum de 

recollida ni gestió. 

El nombre de contenidors selectius instal· lats és el reflexat a la següent taula: 

 
Els tres gràfics de la pàgina anterior mostren com es reparteixen els contenidors selectius 

entre els edificis estudiats. En nombre absolut, és el Pal· las el que disposa del major nombre de 

contenidors, tot i que a la Paeria és on els contenidors han de cobrir una major superfície, i al 

Casal de Joventut Republicana, on més treballadors hi ha per contenidor. 
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A partir d’estimacions obtenim els següents valors de recollida selectiva: 

 

El gràfic superior esquerra mostra els valors anuals de paper recollit per edifici, mentre que 

al de la dreta els resultats s’han ponderat pel nombre de treballadors.  

 

Per tal de calcular l’ indicador I3 s’han fet servir només les dades de recollida selectiva de 

paper, ja que la de tòners s’ha considerat despreciable en pes. Els valors obtinguts es mostren al 

següent gràfic: 
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L’ indicador mostra que en tots els casos es recull selectivament més del 50% dels residus 

generats. Tot i tractar-se de valors estimats de producció de residus i recollida selectiva, els 

resultats obtinguts no difereixen gaire dels oferts per l’Ajuntament de Barcelona a la seva “Guia 

de l’oficina verda”, on es xifra en un 80% el paper recollit selectivament i així i tot es detecta 

encara que un 60% en pes de la brossa no triada és paper. 
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Resum: Tot i tenir implantada la recollida selectiva d’alguns elements, sobretot paper, 

aquesta no és suficient, ja que la brossa general conté encara molts elements susceptibles de 

valorització i residus especials que requereixen una gestió adequada. Per altra banda, molts 

residus especials generats directa o indirectament per l’activitat municipal administrativa són 

gestionats per empreses subcontractades, quedant actualment fóra del control de l’Ajuntament. 
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7. 3 Emissions atmosfèr iques 

 

 

 

... ... ... 

El valor de l’ indicador I4, considerant tant les emissions focals directes com les indirectes 

del consum elèctric, pels edificis estudiats (més les derivades del consum de gas-oil per 

calefacció a Sant Francesc) és de: 

 

375,553 Tm CO2 emeses 

Soroll 

No hi ha dades dels nivells sonors a l’ interior dels edificis municipals. La única informació 

de que es disposa és el mapa sònic de la ciutat de Lleida4 que situa els edificis Paeria, Hispano i 

Pal· las sotmesos a nivells de 70-75 decibels pel cantó del riu i de 60-70 per la banda interior. El 

Casal de Joventut Republicana es situa en un carrer amb nivells sonors de 65-70 dB, mentre que 

l’Oficina del Centre Històric és la ubicada a la zona més tranquil· la, amb nivells sonors d’entre 

55 i 65 dB. 

 

 

                                                           
4 Aquest document, es pot consultar als annexos. 

Indicadors: 

I4 = Tm de CO2 emeses / any 

Resum: No existeixen dades sobre el consum de combustibles ni el quilometratge dels 

vehicles municipals. Les emissions associades a la mobilitat dels treballadors municipals és un 

tema en el que encara no s’ha treballat mai. No hi ha informació sobre els gasos refrigerants 

emprats pels aparells d’aire condicionat. Pel que respecta a les calderes, es realitzen controls 

periòdics de les seves emissions atmosfèriques, però de forma no estandaritzada i sense deixar-

ne constància en un registre fiable, aspectes que s’espera millorar aviat. No es controlen tots els 

paràmetres sotmesos a legislació. 
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7. 4 Consum d’energia 

 

 

 

 

 

 

Consum elèctr ic 

Els gràfics que es presenten a continuació reflexen l’evolució del consum d’energia elèctrica, 

gràfic esquerra, el consum mig anual dels 5 anys estudiats, gràfic dret. 

 

 

El càlcul de l’ indicador I6 pel cas de l’energia elèctrica s’ha efectuat a partir del valor de 

consum mig anual i dóna lloc al gràfic que es mostra a continuació: 

 

Indicadors: 

I5 = Consum total anual d’energia 

I6 = Consum energètic / m2 de superfície útil de l’edifici 

I7 = Consum energètic per tipus d’energia 
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En tots els edificis entre un 75-83 % de les llums són de tipus fluorescents. Un 2-4% són 

làmpades fluorescents compactes, de baix consum, un 2-4% són làmpades de vapor de sodi i la 

resta, bombetes incandescents. 

 
 

Progressivament es van instal· lant als edificis sistemes d’eficiència energètica com poden ser 

bombetes de baix consum, tot i que no es porta cap control ni registre dels canvis efectuats ni de 

la data en que es produeixen, de manera que es fa impossible tenir cap valor real de l’estalvi 

energètic que suposa la implantació d’aquestes mesures. 

 

Consum de combustibles fòssils i gas natural 

El consum de combustibles fòssils que es produeix als edificis municipals es destina 

exclusivament als sistemes de calefacció. 

La Paeria i l ’edifici Hispano disposen d’un sistema de calefacció basat en el gas-oil , mentre 

que la resta d’edificis estudiats utilitzen gas natural com a combustible. Cal remarcar, però, que 

la caldera de l’edifici de la Paeria és compartida amb un altre edifici municipal proper,  l’edifici 

Sant Francesc, actualment en remodelació i que acabarà acollint l’Àrea d’Hisenda. 

Als gràfics representats a continuació es reflexa l’evolució del consum de gas natural així 

com els valors mitjos de consum dels darrers anys. 

 

 

 

El càlcul de l’ indicador I6 pels combustibles fòssils només s’ha pogut establir pel consum de 

gas natural, i pel de gas-oil de l’edifici Hispano, ja que pel cas de la Paeria, no es coneix la 

superfície útil de l’Edifici Sant Francesc amb qui comparteix caldera.  
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I6 de l’edifici Hispano: 

 

 6000 l gas-oil /  any  

x l’edifici / 889 m2 construïts  

= 6,75 l gas-oil / m2 construït i any. 

 

 

 

En alguns edificis s’han instal· lat parcialment mesures per reduir la pèrdua d’energia de 

l’edifici, com pot ser la col· locació de doble porta (Hispano i Pal· las) o doble vidre a les 

finestres (Centre Històric, Casal JRC, Pal· las). Malgrat tot, l’aplicació d’aquestes mesures no 

està documentada amb el que no es pot estimar l’estalvi energètic que han suposat. 

... ... ... 

El càlcul de l’ indicador I7 requereix transformar tots els consums energètics que es 

produeixen als edificis a una unitat comú, en aquest cas, kcal. 

 

Electr icitat Paer ia Hispano Pal· las Casal JRC Ce. Històr ic TOTAL 
Mitja kWh 182.526 58.210 288.486 39.576 30.266 599.064 

Factor 0,86· 103 kcal / kWh 
Mitja Kcal 156.972.360 50.060.600 248.097.960 34.035.360 26.028.760 515.195.040 

 

Gas natural Paer ia Hispano Pal· las Casal JRC Ce. Històr ic TOTAL 
Mitja m3 -- -- 17.579 14.975 12.893 45.188 
Factor 10.600 kcal/m3 

Mitja Kcal -- -- 186.337.400 158.735.000 133.920.400 478.992.800 
 

Gas-oil Paer ia- SF Hispano Pal· las Casal JRC Ce. Històr ic TOTAL 
L 24.000 6.000 -- -- -- 30.000 

Factors 0,84 kg / L 10.350 kcal / kg 
Kcal 208.656.000 52.164.000 -- -- -- 260.820.000 
 

 

La proporció d’energia que es consumeix de cada tipus queda reflexada al següent gràfic: 
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C on s u m  d 'en erg ia  p er t ipu s

Electric ita t
41%

G as natura l
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21%

 

Resum: L’Ajuntament de Lleida coneix els seus consums d’energia elèctrica, gas-oil i gas 

natural, energia que progressivament va augmentant el seu pes dins de l’Ajuntament.. S’han 

adoptat algunes mesures parcials d’estalvi energètic, tot i que sense cap control rigorós sobre els 

elements instal· lats ni la data de les modificacions. No es coneix l’estalvi real que han suposat 

aquestes mesures.  
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7. 5 Consum d’aigua 

 

 

 

 

En tots els edificis només es consumeix aigua de la xarxa pública destinada a usos 

domèstics. 

L’evolució dels consums queda reflectida en el gràfic que apareix a continuació. 
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El càlcul de l’ indicador I8 només s’ha fet per l’any 2000, ja que el nombre de treballadors als 

edificis a variat molt, sobretot pel cas del Casal de Joventut Republicana (on al 1999 s’ instal· là 

l’àrea d’Hisenda). Els resultats obtinguts són els següents: 
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En pràcticament tots els edificis existeix alguna mesura d’estalvi d’aigua com poden ser 

aixetes amb tancament automàtic o cisternes amb aturada de descàrrega. Aquestes mesures, 

però, no es tenen catalogades. Els canvis a sistemes d’estalvi no han sigut generalitzats sinó que 

Indicadors: 

I8 = Consum d’aigua / treballador i dia 
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es van introduint progressivament quan s’ha de modificar algun element i sempre que les 

condicions del lloc ho permetin. Algunes cisternes, com les de la casa Roca, ja porten sistemes 

d’estalvi de fàbrica. 

Els rètols informatius sobre l’existència i l ’ús dels sistemes d’eficiència, en el cas de que 

existeixin, són poc habituals. 

 

Resum: La instal· lació de comptadors d’aigua als edificis municipals és un fet relativament 

recent que no permet, encara, obtenir dades del tot fiables. Les mesures d’estalvi d’aigua són les 

més esteses als edificis municipals. Malgrat tot, la falta d’una senyalització adequada fa que 

sovint els usuaris ignorin l’existència d’aquestes mesures i, en conseqüència, no les utilitzin.  



- Sistemes de gestió ambiental a l’administració local - 
- Diagnosi ambiental - 

 

 
Página 89 de 186 

 

 

7. 6 Abocaments d’aigües residuals 

 

 

 

 

Deixant de banda les aigües pluvials per la seva enorme variabilitat, i tenint en compte que 

cap de les activitats desenvolupades en els edificis d’oficines municipals suposa un consum 

d’aigua significatiu, podem considerar que el volum d’aigua residual generat és 

aproximadament el mateix que el volum d’aigua captat de la xarxa pública d’abastament. 

D’aquesta manera, l’ indicador I9 quedaria representat al gràfic d’evolució del consum d’aigua 

que apareix a l’apartat anterior. 

 

Indicadors: 

I9 = Volum d’aigua residual generat / any 

 

Resum: Les aigües residuals dels edificis municipals, junt amb les pluvials, s’aboquen a la 

xarxa pública de clavegueram. Es desconeixen els paràmetres de les aigües abocades, però les 

seves característiques assimilables a domèstiques no fan sospitar la presència de contaminants 

excepte en casos puntuals. 
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Els apartats presentats fins ara reflexen amb detall els aspectes ambientals del funcionament 

dels edificis municipals d’oficines. A continuació, s’exposen les dades referents a una sèrie de 

temes de caire social i d’ implicació ambiental, que tot i no trobar-se dins de l’àmbit d’una 

diagnosi ambiental pròpiament dita, s’ha considerat interessant recollir al emmarcar-se l’estudi 

en el procés d’Agenda 21. 

 

 

7.7 Aspectes socials  

 

 

 

 

 

Accessibil itat i senyalització 

 

En el marc del pla d’accessibilitat que s’està duent a terme a la ciutat5 s’ha realitzat un 

preestudi de l’accessibilitat dels edificis Paeria 1, Pal· las i Centre Históric. 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

- Paeria I- Alcaldia: edifici de doble accés (C. Major / Blondel), accessible des del carrer 

Major però no des de l’avinguda Blondel. Ascensor accessible, banys no adaptats en planta 

baixa, museu inaccessible. Globalment es defineix el nivell d’accessibilitat com a 

convertible (espai /element que permet transformació com a mínim en practicable amb 

petites modificacions). 

- Edifici Pal· las: edifici amb plataforma elevadora interior i rampa exterior de minusvàlids 

amb barana. Servei adaptat planta –1, senyalització accés minusvàlids, ascensors no 

adaptats. Globalment es defineix com a convertible. 

- Oficina del Centre Històric: edifici de recent rehabil itació, completament adaptat, accessos a 

l’edifici adaptats amb limitacions. Definició del nivell d’accessibilitat com a adaptat (espai 

                                                           
5 Aquest pla (obligatori per llei) consta de 10 fases a realitzar en 10 anys i afecta tant a la via pública com 

als edificis municipals, transport públic i comerç. Les 4 primeres fases, ja realitzades, afecten a la via 

pública, on s’ha realitzat la urbanització d’un carrer, la creació de guals, adaptacions en autobusos i la 

instal· lació de semàfors acústics. La cinquena fase, de la que s’està fent un preestudi afecta als edificis 

públics. Fins al moment, i pels edificis que ens interessen, s’ha realitzat la fitxa d’accessibilit at dels 

edificis Paeria 1, Pal· las i Centre Històric. 

Indicadors: 

I10 = Edificis totalment adaptats / Edificis municipals 

I11 = Edificis ben senyalitzats / Edificis municipals 
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o element que permet ser utilitzat de forma autónoma i cómoda per persones amb mobili tat 

reduïda o qualsevol altra limitació). 

 

Pel que respecte als altres dos edificis, tant el Casal de Joventut com l’Edifici Hispano són 

accessibles des del carrer (el casal té una rampa i a l’Hispano no hi ha graons) i tenen els 

ascensors adaptats però no homologats. 

 
 

Edifici Accés minusvàlids Panys adaptats Senyalització correcta 
La Paeria Si/ No Si No 

Ed. Hispano Si Si No 
Ed. Pal· las Si Si Si 
Casal JRC Si No No 

Ed. Centre Històr ic Si Si No 
 

Considerant els edificis estudiats, només un d’ells es pot qualificat com a totalment adaptat, 

de manera que l’ indicador I10 tindria un valor de 1/5, és a dir, 0,2, El mateix valor adoptaria 

també l’ indicador I11, ja que només un dels edificis té un senyalització correcta. 

 

I10 = 0.2 I11 = 0.2 

 

 

 

 Resum: L’accessibil itat als edificis municipals és un tema en el que tot just ara s’hi comença 

a treballar. Als edificis estudiats, l’adaptació no és encara completa però són instal· lacions 

perfectament convertibles. Pel que respecta a la senyalització del serveis oferts, només el Pal· las 

està ben senyalitzat. 
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7.8 Implicació ambiental  
 
 
 
 
 
 
Resultats de l’enquesta general d’opinió 
 

Es repartiren 729 enquestes entre tot el personal de l’Ajuntament, de les quals 232 es 

retornaren contestades, el que respresenta un 31.84% de resposta.  

 

Indicadors: Tot i que en aquest apartat es podrien trobar múltiples indicadors, s’han escollit 

només dos. L’ I12, els desplaçaments llar-feina reali tzats en vehicle propi, reflexa, amb matisos,  

tant la contaminació indirecta generada per l’activitat municipal, com el nivell d’ implicació 

personal dels treballadors municipals en la protecció del medi ambient. En aquests moments, 

l’ indicador té un valor del 43 %. 

I12 = 43% 

 

L’ indicador I13 es representa al gràfic “Qualificació ambiental dels edificis” de la pàgina 

anterior. En aquest cas, la puntuació del 0 al 10 atorgada pels funcionaris al caràcter ambiental 

dels edificis on treballen és una mesura sintètica del grau de satisfacció del personal, així com 

de la implicació del consistori en els temes ambientals. 

 

 

Tem per atur a am bient al ade quad a per  edif icis
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Paeria I Hispano Pal·las Casal  J .R. Centre His tòric

En general, sí No, s obretot a l 'h ivern No, s obretot a l 'es tiu No, m ai

Indicadors: 

I12 = Desplaçaments en cotxe particular / desplaçaments totals 

I13 = Puntuació ambiental dels edificis municipals 

Resum:  El cotxe és el mitjà de transport més emprat pels treballadors municipals per anar a la 

feina. Fins i tot entre els que viuen a Lleida ciutat, una tercera part el fa servir de forma habitual. 

En general la qualitat ambiental dels llocs de treball es considera en un 50% bona i en un 50% 

dolenta o mill orable en aspectes com la il· luminació natural, una bona regulació de la temperatura 

i la manca d’espais lliures agradables. Globalment les dependències municipals es qualifiquen 

ambientalment com a passables, tot i que per edificis, el Casal de Joventut Republicana és el que 

rep sempre les pitjors puntuacions, i l ’edifici del Centre Històric, les mill ors. Aquests resultats es 

poden explicar pel caràcter provisional que té el Casal de Joventut, així com per la recent 

remodelació de l’edifici del Centre Històric, on ja s’han incorporat criteris d’estalvi (doble vidre a 

les finestres, cisternes amb aturada de descàrrega,...), bioclimàtics (grans finestrals que aprofiten 

la llum natural), etc. 
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La recollida selectiva de paper i tòners són les més conegudes pels treballadors, que 

majoritàriament afirmen fer-les servir sempre. En alguns casos proposen mill ores en la distribució 

dels contenidors per afavorir el seu ús. 

Les mesures d’estalvi d’aigua i energia existents són pràcticament desconegudes entre els 

usuaris. 

Les bones pràctiques per reduir el consum de paper estan poc esteses, tot i que hi ha la 

percepció general de que es realitza un bon aprofitament del material d’oficina. 

Malgrat l’alt interès que desperten les qüestions ambientals, la participació en activitats de 

caire ambiental és baixa. En general, els treballadors municipals consideren que tenen uns hàbits 

quotidians respectuosos amb el medi ambient. 

Majoritàriament s’accepta que el servir de model de comportament per a la resta de la 

ciutadania és l’ impacte ambiental més important que té l’administració local. 
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7. Punts for ts i punts febles detectats 

 

Com a forma de sintetitzar i avaluar tot la informació recollida durant la diagnosi ambiental, 

s’han identificat els punts forts i febles que es mostren a la següent taula: 

 

Taula 21: Punts for ts i punts febles detectats durant la diagnosi 

Aspectes Punts Forts Punts febles 

Adquisició de 

materials 

✔ Recentment s’ha iniciat la 

comptabilització del consum de material 

realitzat pel conjunt de l’Ajuntament en 

unitats i no només en dades econòmiques 

✖ No es realitza una comptabil itat 

desagregada per edificis ni departaments 

del consum de material 

✖ No es tenen en compte criteris 

ambientals a l’hora de seleccionar el 

material o els serveis a adquirir 

Generació de 

residus 

✔ S’ha implantat la recollida selectiva 

d’alguns elements (paper a tots els edificis 

i tòners i piles en alguns d’ells) 

✔ Els residus biosanitaris es gestionen 

adequadament mitjançant un gestor 

autoritzat. 

✖ No hi ha dades sobre els residus 

generats, tant inerts i no especials com 

especials, ni sobre el volum de recollida 

selectiva. 

✖ La segregació dels residus recollits 

selectivament no és total. 

✖ Excepte els residus biosanitaris, no es 

coneixen, ni controlen, la resta de residus 

especials generats, que sovint es tracten 

com a brossa convencional. 

Emissions 

atmosfèriques 

✔ Les dimensions reduïdes de la ciutat de 

Lleida i la proximitat de molts edificis 

municipals afavoreix els desplaçaments  

laborals a peu i en transport públic  

✔ Es realitzen controls periòdics de les 

emissions de les calderes 

✖ Només es disposa de dades 

econòmiques del consum global de 

combustible dels vehicles municipals 

✖ No es controlen tots els paràmetres  

d’emissions de les calderes sotmesos a 

legislació ni es duu un registre fiable 

✖ No hi ha dades  sobre els gasos 

refrigerants emprats pels aparells d’aire 

condicionat. 
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Aspectes Punts Forts Punts febles 

Consum 

energètic 

✔ Es duu un bon control del consum 

elèctric i de combustibles fòssils (gas-oil i 

gas) per edificis 

✔ Puntualment s’han introduït alguns 

elements d’eficiència energètica 

(bombetes de baix consum, doble vidre,...) 

✔ Progressivament es tendeix a substituir 

el gas-oil per gas natural com a 

combustible de calefacció 

✖ No existeixen comptadors sectoritzats 

per activitats o departaments 

✖ No s’han catalogat les mesures 

d’eficiència adoptades i es desconeix 

l’estalvi que han suposat 

✖ No es dóna cap utilització d’energies 

renovables 

Consum 

d’aigua 

✔ Molts edificis compten amb mesures 

d’estalvi d’aigua (cisterna de doble 

descàrrega, polsador d’aturada de 

descàrrega,...) 

✔ Es realitzen revisions periòdiques de 

les instal· lacions internes de proveïment 

d’aigua 

✖ Les dades de consums de que es 

disposa presenten nombroses irregularitats 

✖ Les mesures d’estalvi d’aigua existents 

són sovint desconegudes pels usuaris que 

no en fan cap ús 

✖ Es desconeixen els paràmetres de les 

aigües residuals abocades 

Implicació 

ambiental 

✔ El personal es mostra interessat en els 

temes ambientals i disposat a rebre 

informació sobre bones pràctiques 

✖ Les bones pràctiques per estalviar 

material d’oficina estan poc esteses 

✖ Mols treballadors (entorn d’un 50%) no 

estan satisfets amb aspectes ambientals 

del seu lloc de treball com són la 

il· luminació i la regulació que es fa de la 

temperatura. 

✖ Algunes actuacions mal gestionades 

poden tenir uns efectes negatius sobre la 

sensibilització del personal. 

 

 

Globalment, la gestió ambiental que es realitza als cinc edificis municipals analitzats es 

pot qualificar com a insuficient. Això és degut a que les pràctiques de gestió ambiental s’estan 

tot just iniciant, es limiten a alguns aspectes i no estan documentades. 

Malgrat tot, s’ha de destacar una clara voluntat de mill orar aquesta gestió, com és 

establint i estandaritzant registres de recollida d’ informació ambiental. 

 


