
EL PLA D’ACCIÓ LOCAL: 
un repte de present i futur 

 
 
> Els principis inspiradors 

Un Pla d'Acció Local comporta l'adopció de tota una estratègia a llarg termini. 
No és una mesura aïllada, sinó un complex conjunt de mesures perfectament 
definides i pressupostades que, tanmateix, permet actuar amb plena llibertat de 
maniobra a l’hora d’adaptar les polítiques i actuacions als canvis de les realitats 
local i global. Un Pla d'Acció Local –com tot bon pla, al capdavall– és, doncs, 
una pauta clara però no pas rígida que comporta objectius i, sobretot, criteris 
per a reaccionar. 

El Pla d’Acció Local de Lleida és també un document de directrius i propostes 
que s’inspira en els principis i valors de la cultura de la sostenibilitat: 

- Planificar i gestionar amb precaució tot posant l’èmfasi en l’adopció de 
mesures preventives. 

- Apropar els òrgans de govern i decisió a la ciutadania (subsidiarietat). 

- Actuar amb transparència a l’hora de prendre decisions. 

- Fomentar la participació popular com a eina fonamental de la 
democràcia. 

- Impulsar la cooperació entre tots els agents i sectors del municipi. 

- Avançar en la internalització dels costos ambientals i socials en les 
actuacions públiques i privades per tal de fer prendre consciència a la 
ciutadania del cost real dels serveis i els productes (contaminació 
generada, residus produïts, mesures de seguretat laboral adoptades, 
etc.) 

- Treballar dins dels límits de l’ecosistema municipal tot reduint la 
producció de residus i la demanda de recursos externs. 

 



 

> Els objectius d’actuació 

Lleida, amb la realització de la seva Agenda 21 Local, ha demostrat la seva 
voluntat de treballar en favor del desenvolupament sostenible. Això implica 
definir un ventall d’objectius que concretin i portin a la pràctica aquesta intenció 

Els objectius del Pla d’Acció Local de Lleida s’agrupen en sis capítols que 
responen al nombre de grups de treball constituïts durant la fase de treball del 
Fòrum Ambiental: 

− ELS MATERIALS I ELS RESIDUS. 
− L’AIGUA. 
− EL SÒL I EL TERRITORI: L’HORTA I L’ACTIVITAT AGROPECUÀRIA. 
− L’ESPAI URBÀ. 
− L’ENERGIA. 
− L’EDUCACIÓ, LA INFORMACIÓ I LA GESTIÓ AMBIENTAL 
−  

Els 30 objectius definits són les següents: 

 

1. Reduir la producció de residus i afavorir-ne la reutilització i el reciclatge 

1.1. Minimitzar la quantitat de residus produïts. 
1.2. Controlar el procés d’eliminació de residus i reintroduir els valoritzables en 

el cicle productiu. 
1.3. Gestionar de forma integrada –sempre que això suposi un avantatge- els 

residus orgànics: ramaders, urbans i de depuradora. 
1.4. Facilitar la tasca dels ciutadans i dels diferents sectors en l’eliminació de 

residus. 
1.5. Facilitar el consum dels productes propis i ecològics. 
 

2. Fomentar l’estalvi i l’ús racional de l’aigua i garantir la qualitat dels recursos 
hídrics 

2.1. Millorar la qualitat de l’aigua superficial de rius i sèquies, i de la subterrània. 
2.2. Evitar el malbaratament de l’aigua com a recurs. 
2.3. Millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua de reg. 
2.4. Millorar la qualitat de l’aigua que arriba a la depuradora. 
2.5. Disminuir les pèrdues i millorar la qualitat de l’aigua de l’aixeta. 



3. Preservar el patrimoni natural i promoure una activitat humana sostenible 
sobre el territori 

3.1 Promoure l’activitat agropequària sostenible a l’horta. 
3.2 Fer compatibles els valors ambientals, paisatgístics i socials del territori amb els 

usos i les activitats que s’hi desenvolupen. 
3.3 Conservar i millorar els espais naturals. 
3.4 Protegir la biodiversitat del territori. 
3.5 Consolidar el model de ciutat concentrada que evita l’ocupació desmesurada de 

sòl. 
 

4. Millorar la qualitat de vida urbana i consolidar el model de ciutat mixta 

4.1 Consolidar el model de ciutat mixta que conté diferents usos i activitats sense 
segregar. 

4.2 Millorar la qualitat i el confort dels espais públics de la ciutat. 
4.3 Evitar la fragmentació social a la ciutat, i potenciar la percepció de la ciutat com 

l’espai comú dels ciutadans. 
4.4 Millorar la mobilitat i l’accessibilitat a la ciutat. 
4.5 Afavorir l’ús de materials i tècniques eficients i no contaminants en els projectes 

urbanístics i d’habitatge. 
 

5. Potenciar l’ús eficient de l’energia i reduir els impactes ambientals del seu 
consum 

5.1 Potenciar l’eficiència i l’estalvi energètics, especialment en els espais públics. 
5.2 Potenciar l’ús d’energies renovables. 
5.3 Potenciar l’ús d’energies pròpies. 
5.4 Millorar l’eficiència energètica dels transports. 
5.5 Reduir l’impacte de la generació, el transport i la distribució d’energia. 
 

6 Incorporar plenament la cultura de la sostenibilitat en l’educació, la 
informació i la gestió ambientals 

6.1 Millorar l’educació ambiental dels ciutadans per tal de facilitar el canvi d’hàbits 
d’ús i consum d’espai urbà, en col·laboració amb l’Administració. 

6.2 Fomentar la participació i la complicitat dels ciutadans per adoptar propostes i 
actituds responsables sobre consum, en col·laboració amb l’Administració. 

6.3 Posar a l’abast de la ciutadania la informació ambiental del municipi. 
6.4 Oferir als educadors i els tècnics informació ambiental local significativa i 

actualitzada periòdicament. 
6.5 Establir mecanismes de gestió coordinada dels aspectes ambientals als serveis 

municipals. 
 


