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Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Pressupost % Executat

Endegar el Programa de Gestió de les espècies de flora i fauna protegides 5.000,00 € 75%

Actuar sobre les especies invasores i/o nocives 4.500,00 € 100%

Incrementar la flora urbana 819.275,00 € 100%

Promoure tasques de manteniment dels boscos 8.000,00 € 50%

Reglar l'ocupació d'aquests espais d'interès natural 15.000,00 € 25%

Senyalitzar i mantenir els espais singulars del riu 420.000,00 € 50%
Ordenar els accessos i espais de repòs del riu, senyalitzar punts singulars i crear 
tracks per potenciar la descoberta

20.000,00 € 50%

Crear la Xarxa d’espais naturals municipals 2.000,00 € 100%
Programa Ecoactivitats de coneixement de la Natura 16.000,00 € 100%
Promoure el voluntariat i la complicitat amb el Club Naturalistes de la Mitjana i 
l'Observatori d'Aus 

10.000,00 € 100%

Elaborar el Pla de Gestió del Verd Urbà 2.000,00 € 50%
Desenvolupar el Programa de Boscos Urbans 600.000,00 € 100%

Hàbitat Rural i la Sostenibilitat

Sostenibilitat

BIODIVERSITAT I TERRITORI
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Projecte Pressupost % Executat

Mesures d’estalvi i optimització d’un recurs com l’aigua 30.000,00 € 25%
Eliminar progressivament els abocaments difusos contaminants sobre la xarxa 
de desguassos

492.966,00 € 100%

Actuar en la neteja dels marges i la llera del riu Noguerola 75.000,00 € 100%
Obrir a la Mitjana la llera del braç dret del riu Segre 75.000,00 € 100%
Construir el col·lector d'aigües de Llívia 575.208,00 € 25%
Revisar els col·lectors d'aigües i la xarxa de clavegueram 405.556,00 € 100%
Realitzar el by-pass dels dipòsits de la Seu Vella 186.305,00 € 30%

Introduir mesures d’estalvi energètic als edificis i instal·lacions públiques
 Enllumenat 8.000.000,00 €                   

Edificis 350.000,00 €
70%

Elaborar projectes eficients en habitatges i equipaments comercials 14.000,00 € 50%

Incentivar la contractació de subministrament d’energia verda a companyies 
que ofereixen el 100% del subministrament procedent de renovables

 No avaluable. Condició de contractació 100%

Impulsar les Estacions de Servei de Vehicle elèctric 160.000,00 € 100%

Promoure criteris de bioconstrucció en els edificis municipals  Bonificacions fiscals 25%
Implantar sistemes de seguiment energètic per la eficiència en els habitatges de 
gestió municipal

 Recursos humans propis 10%

Assessorar i promocionar els sistemes d’eficiència energètica, aïllaments i 
energies renovables

8.000,00 € 100%

Fer accions de diagnosi i assessorament sobre eficiència energètica a famílies 
amb risc de pobresa energètica

20.000,00 € 100%

Promoure incentius fiscals per les mesures d’eficiència energètica en edificis
 No avaluable. Introducció de 

bonificacions fiscals 
100%

MILLORA DEL CICLE DE L'AIGUA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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Projecte Pressupost % Executat

Signar convenis amb col·legis professionals per auditories energètiques i obrir a 
la participació  d’estudiants en les accions de promoció de l'eficiència energètica 

 Recursos humans propis 50%

Implantar la recollida selectiva de residus comercial 200.885,00 € 100%
Augmentar les àrees d’aportació de residus de la ciutat amb contenidors de 
recollida de residus de totes les fraccions 

857.885,00 € 100%

Implantar sistemes de recollida selectiva i minimització de residus en festes i 
esdeveniments populars

25.000,00 € 50%

Ampliar la deixalleria En fase de redacció del projecte 15%

Implantar la recollida selectiva en tots els edificis municipals 
 Condició inclosa al contracte de neteja 

d'edificis municipals 
100%

Crear la Xarxa de Recollida de Productes Alimentaris 5.500,00 € 50%

Elaborar el Pla Municipal de Reducció de Residus 6.000,00 € 100%
Implantació de recollida de Fracció Verda a habitatges unifamiliars 17.343,00 € 100%

Implantació de la recollida de residus  porta a porta en un barri de la ciutat 105.086,00 € 100%

Reduir els nivells de contaminació
 No avaluable econòmicament. 

Establiment de mesures generals 
25%

Elaborar el Mapa estratègic de soroll i del Pla de millora de la contaminació 
acústica de la ciutat

18.000,00 € 100%

Elaborar el Pla d'acció per la millora de la qualitat acústica de Lleida  Recursos humans propis 100%

Establir un Protocol d'actuació davant d'episodis de contaminació atmosfèrica  Recursos humans propis 100%

Desenvolupar l'Agenda 21 escolar de Lleida 72.000,00 € 100%

Endegar el programa "Escoles 50/50" d'eficiència energètica a les escoles 1.000,00 € 20%

GESTIÓ DE RESIDUS

ECOSISTEMA URBÀ, CIUTATS RESILIENTS I IMPLICACIÓ CIUTADANA
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Introduir el programa "Un pagès a la meva escola" per potenciar el coneixement 
de l'activitat agrària de l'horta als escolars

1.000,00 € 50%

Abordar el reciclatge de residus a l’escola 27.000,00 € 100%

Promoure l’estalvi d’aigua 1.500,00 € 50%

Revisar i actualitzar els materials educatius del programa Lleida en viu 5.000,00 € 50%

Participar en la Setmana de la Mobilitat Sostenible 8.000,00 € 100%
Innovar tecnològicament: MOOVIT, plataforma de seguiment del transport 
públic

Sense cost 100%

Promoure la Cursa de Mobilitat escolar, coorganitzada amb l’ATM de Lleida 1.200,00 € 100%

Assegurar els camins escolars segurs 150.000,00 € 100%

Millorar i ampliar la cobertura del servei transport urbà  Inclòs dintre contracte autobusos 50%

Realitzar campanyes de promoció del transport públic  Inclòs dintre contracte autobusos 100%

Ampliar l'extensió de la xarxa de carrils bus  Inclòs dintre contracte autobusos 100%
Ampliar els serveis d'informació a l’usuari temps espera, amb noves aplicacions 
mòbils i pantalles a les parades

 Inclòs dintre contracte autobusos 100%

Instal·lar andanes d'embarcament i marquesines en les parades d'autobús 30.000,00 € 100%

Elaborar l'estudi de guals, d’estacionaments i regular els aparcaments dins la 
ciutat

Recursos humans propis 25%

Remodelació d’alguns dels enllaços viaris de la ciutat 2.000,00 € 100%

Implantació progressiva de la priorització semafòrica de vianants i ciclistes  Personal municipal 100%

Fomentar els terminals-intercanviadors entre el transport públic de la ciutat i 
l’interurbà

 Inclòs dintre de la concessió de 
publicitat i l’ATM 

100%

Incrementar la visibilitat en les cruïlles, amb aparcaments per a motocicletes 10.000,00 € 100%

MOBIILITAT SOSTENIBLE
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Promocionar la intermodalitat transport públic / bicicleta Inclós dintre contracte autobusos 25%

Nou carril bici central a l’Avinguda Prat de la Riba  En estudi 15%
Acabament del carril bici de l'eix Rovira Roure -  Rambla Aragó - Avinguda 
Catalunya - Pont de la Universitat

200.000,00 € 100%

Nou carril bici al carrer Ramon i Cajal 50.000,00 € 10%
Habilitar i promocionar els punts de càrrega ràpida de vehicle elèctric en la via 
pública

100.000,00 € 50%

Incentivar l'ús bonificant l'impost de circulació i l'estacionament gratuït pels 
vehicles elèctrics

Recursos humans propis 100%

Incorporar vehicles elèctrics a la flota municipal 120.000,00 € 100%

Introduir l'ús de vehicles ecològics en el transport públic urbà  13 vehícles 100%
Crear un perímetre de 18 kilòmetres que connectarà tots els barris de la ciutat, 
cosint el teixit urbà amb l’Horta que l’envolta 

50.000,00 € 15%

Elaboració del Pla d'Usos de l'Horta 15.000,00 € 100%

Elaboració de l'Ordenança Municipal de l'Horta de Lleida 5.000,00 € 50%

Potenciar aquelles construccions i instal·lacions que donin valor afegit a les 
activitats primàries

 Inclòs al POUM 100%

Facilitar la construcció de nous habitatges a l'horta  Inclòs al POUM 100%

Regular nous usos de l'horta i limitar els usos que puguin resultar incompatibles  Inclòs al POUM 100%

Evitar la disgregació de les explotacions  Inclòs al POUM 100%

Regular les àrees rurals, provinents de parcel·lacions il·legals  Inclòs al POUM 100%

Efectuar els estudis d’inundabilitat previstos per la Llei  Inclòs al POUM 100%
Modelitzar l’entorn periurbà  Inclòs al POUM 100%
Definir i ordenar la Ronda Verda  Inclòs al POUM 100%

 PLA OPERATIU DE L'HORTA
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Elaborar el “Catàleg de construccions en SNU” 66.960,00 € 100%
Completar i tramitar el “Catàleg de béns protegits” 38.660,00 € 100%
Elaborar el “Catàleg d’infraestructures de l’Horta” 11.160,00 € 100%
Millorar els serveis urbans implantant àrees de residus a l'horta 30.000,00 € 100%

Incorporar l’Horta en el pla de mobilitat  Inclòs a la revisió del Pla de Mobilitat 100%

Impulsar el Viver d’Agricultors Professionals de Rufea 64.000,00 € 100%
Crear la marca Producte de l’Horta de Lleida, potenciar la xarxa de 
comercialització de productes i promoure l'activitat agrària centrada en el 
producte de proximitat

5.000,00 € 100%

Elaborar el Reglament d'ús de la Marca Horta de Lleida  Recursos humans propis 100%
Crear el Registre de productors agraris de proximitat  Recursos humans propis 20%
Potenciar el Riu Segre 15.000,00 € 100%
Millorar els marges de camins i conreus de l'horta i la vegetació dels turons de 
l’Horta

60.000,00 € 50%

Millorar l’abastament d’aigua i del sanejament d’habitatges i activitats disperses 
a l’Horta de Lleida

112.656,00 € 50%

Iniciar els Estudis d'Inundabilitat: correccions per protegir el sòl agrícola  Inclòs al POUM 50%

Recolzar els plans de modernització del reg  Accions institucionals 100%
Inventariar i ordenar els camins existents 17.500,00 € 100%
Senyalitzar per a optimitzar la mobilitat pels camins 100.000,00 € 100%
Actualitzar el Reglament d’usos i establir la jerarquia dels camins 3.000,00 € 50%
App "Troba't a l'horta" per geolocalitzar adreces de l'horta 18.000,00 € 100%
Impulsar programes de divulgació al voltant de la producció, l’alimentació 
saludable, els recursos de l’horta, la seva conservació

20.000,00 € 100%

Reforçar l'Oficina de l'Horta de Lleida per avançar cap al model de gestió que es 
proposi

 Recursos humans propis 100%
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