
Vists els acords del Ple Extraordinari  de l’Ajuntament de Lleida del 25 d’abril  del 2018
d’aprovació inicial de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana de Lleida i l'edicte 7618 del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 14 de maig del 2018, el Grup Municipal
Comú de Lleida,  i  en el  seu nom, llur  Portaveu Sergi  Talamonte Sánchez,  realitza  les
següents:

AL·LEGACIONS

PRIMERA Estructura d’urbanització de nous vials o carrers

Vist que la proposta de planejament general no estipula els paràmetres mínims 
d’urbanització que han de complir els nous vials o carrers i només fa unes breus 
descripcions dels conceptes a l’Article 318.

Art.318. Amplada del vial o carrer

1. L’amplada del vial o carrer és la distància mínima entre les alineacions enfrontades del vial o 
carrer.

2. L’amplada de vial és la que resulta de l’afectació real del sistema viari en el planejament 
urbanístic, als efectes d’aplicar els paràmetres relacionats amb l’edificació. En cas d’algun 
desajust de precisió entre el planejament i una alineació consolidada, les edificacions que 
tinguin a veure amb l’alineació es situaran en relació o en l’alineació consolidada existent.

3. En el cas d’alineacions de carrer enfrontades no paral·leles, l’amplada del vial teòrica és la 
mitjana de les amplades en un tram de carrer entre travessies.

SEGONA Recomanacions de l’Estudi de Mobilitat Generada

A l’Estudi de Mobilitat Generada de la proposta de nou planejament trobem dades sobre la
situació actual de les voreres de la ciutat a l’apartat 6.3. «Itineraris a peu i en bicicleta». 
Malgrat el pobre estudi de les voreres de la ciutat realitzat, on només s’han caracteritzat 
33km,dels aproximadament 680Km lineals de vorera, i majoritàriament de carrer 
principals, es pot comprovar que el 11,4% dels carrers inventariats presentaven voreres 
amb amplades de menys de 1,5m. Aquesta dada dona una idea de la greu situació de la 
mobilitat a peu de la ciutat després de dècades de falta de regulació urbanística clara en 
matèria d’itineraris per vianants i de mobilitat a peu. Malgrat aquest greu deficiència el 
nou planejament no proposa cap mesura per solucionar-ho.



Al propi Estudi de Mobilitat Generada es fan una sèrie de propostes i recomanacions, 
respecte als itineraris a peu, en base a els estudis realitzats i en compliment de les 
directrius marcades pel Decret 344/2006 al punt 10. «PROPOSTES INCLOSES AL POUM I 
DESENVOLUPAMENT PER FASES» i respecte als itineraris de vianants i organització de 
l’espai públic a l’apartat PROPOSTA No2: «ESTRUCTURA VIARIA DELS ESPAIS PER A 
FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE.»

1.- En els carrers de la xarxa no bàsica l’espai viari destinat per modes no motoritzats,
es a dir, bici i vianant, haurà de ser superior al 50% de la secció transversal. A més el
disseny d’aquestes vies han d’afavorir que la velocitat màxima de circulació dels
vehicles a motor sigui de 30 km/hora.

En els treballs del POUM s’ha elaborat el plànol OR 4.1 Qualificació del Sol, en el qual
es defineixen els carrers de la xarxa bàsica i els de la xarxa no bàsica. Aquests últims
tenen la funció predominant de l’accessibilitat i social, per això requereixen una sèrie de
mesures per tal de potenciar la mobilitat a peu. Amb l’objectiu que la mobilitat a peu
sigui predominant en l’espai, s’atorga més del 50% d’aquest de la secció als vianants i
bicicletes, repartiment que els afavoreix.
Cal disposar als carrers elements susceptibles d’actuar sobre la percepció que el
conductor rep de l’entorn de manera que l’incitin a moderar la seva velocitat o a utilitzar
la xarxa bàsica per tal d’evitar zones de protecció especial per als vianants i ciclistes.

2.- En els carrers de la xarxa bàsica, aconseguir que el 50% de l’espai sigui per modes
sostenibles, es a dir, transport públic, bici i vianant, amb una velocitat màxima de
menys de 50 km/hora.
Amb l’objectiu de racionalitzar l’ús de l’espai viari, de manera que cada mitjà de
desplaçament i cada sistema de transport disposin d’un àmbit adequat a llurs
característiques, així com la implantació d’infraestructures de serveis de transport amb
criteris de sostenibilitat, s’atorgarà més del 50% de l’espai en aquests carrers als
sistemes de transport de baix impacte i amb menor cost social i ambiental, permet
fomentar-ne el seu ús.



Però a la normativa urbanística del nou planejament en cap cas es fan recomanacions 
sobre amplades mínimes de vorera o amplades mínimes d’itineraris adaptats, més enllà de
les indicacions d’amplada mínima que es fan a l’itinerari de la Ronda Verda a la Secció 1a. 
«Sistema viari. Clau SX» a l’Article 97. « Definició, identificació i tipus.».
Tampoc en fa un traspàs d’aquestes propostes de l’estudi de Mobilitat Generada a les 
normatives urbanístiques més enllà de les recomanacions indicades a l’Article 48. «Plans 
de mobilitat urbana i estudis de mobilitat generada» de redacció d’un futur pla de 
mobilitat urbana.

4. En un termini màxim de dos anys des de la vigència del POUM, caldrà disposar de la 
revisió del Pla de mobilitat urbana que, redactat segons les determinacions de la 
legislació sectorial vigent, prengui en consideració els objectius i alternatives que 
s’inclouen en la Memòria i en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM, 
amb especial atenció a la incorporació de les mesures per a la reducció de l'impacte de 
l'increment de la mobilitat rodada.

En aquest sentit trobem que la proposta d’Eixos Cívics per Vianants a la «PROPOSTA No3: 
CREACIÓ DE NOUS EIXOS DE VIANANTS.» de l’Estudi de Mobilitat Generada tampoc fa 
indicacions explícites d’amplades mínimes de vorera ni d'ordenació de l’espai urbà. Cal 
destacar que la proposta d’implantació dels Eixos Cívics per Vianants en els Sectors No 
Delimitats projectats al nou planejament, amb una capacitat de més 18.000 habitatges, és
mínima o en alguns casos inexistent. 



La transposició de la proposta d’Itineraris de vianants de l’Estudi de Mobilitat Generada a 
les normatives urbanístiques és clarament deficient. La trobem a l’Article 101. «Condicions 
dels projectes d’urbanització del sistema viari» on al seu punt 4 indica:

4. La projecció, ordenació i construcció dels Itineraris de vianants, determinats als plànols
d’ordenació, es realitzarà mitjançant projectes d’obres o d’urbanització; actuacions que es
basaran especialment en el compliment de la legislació sobre accessibilitat, actualment el 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat; i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Donant una simple ullada al plànol OR 4.1 «Qualificació del Sol» es pot veure com en cap 
cas s’ha fet una transposició de la clau SX3 «Itineraris de vianants» seguint les 
recomanacions de la proposta d’Eixos Cívics per Vianants. És més, la clau SX3 «Itineraris 
de vianants» presenta contínues desconnexions i fins i tot, en molts casos, és 
completament inexistent al llarg dels presumptes «Itineraris de vianant» de la PROPOSTA 
No3: del punt 10. de  l’Estudi de Mobilitat Generada.

TERCERA Indicatius d’ordenació de voreres i vials del Planejament Vigent

En comparació a les deficiències de la nova proposta de planejament respecte a les 
mínimes definicions de les voreres de la ciutat, al planejament general de Lleida 
actualment vigent, es fa esment de l’estructura física de les voreres a l’Article 150 «Eixos 
cívics i d’accessibilitat urbana» Amb uns paràmetres mínims, arbrat i mobiliari en els 
anomenats «Eixos Cívics».

1. L’amplada màxima de la vorera serà de 1,20 metres perquè permeti el pas de dues persones.
En voreres de tamany inferior no es permetrà o s’hauran de retirar els següents elements:
baranes,  pilones,  senyalització  vertical  (postes),  semàfors,  columnes  o  bàculs  publicitaris,
parquímetres, armaris d’instal.lacions i papereres, excepte els que s’adossin a les façanes de
l’edificació.

2.  En voreres  d’ampla superior  a  1,20 metres  s’accepten els  elements  urbans sempre que
ocupin una franja màxima de 0,60 metres (des del  límit  de la vorada),  següents: escossell
arbrat (transitable no obert), locutoris telèfon biplaça i bústies de correus o similars.

3. En voreres d’ampla superior a 2,60 mts. s’accepten els elements següents: marquesines de
transport  públic,  pannells  informatius  o  publicitaris,  jardineres,  sortides  de  vianants  de
parquings soterrats públics, bancs i quioscs-vetlladors.

4. Es recomana que la plantació d’arbrat s’efectuï en voreres d’ample superior a 2,60 metres.

No és aquesta una situació que puguem considerar òptima respecte a millorar la situació 
dels itineraris de vianant o les amplades de les voreres de la ciutat i segurament la falta de
concreció en el planejament ha generat situacions com la del carrer Alcalde de Montanya, 
de nova urbanització, i amb una vorera que menys de 80cm, però ja és molt més del que 
fa la nova proposta de Planejament General per Lleida. 



QUARTA Conclusions

En resum hem de concloure que la nova proposta de Planejament presenta greus 
deficiències en la definició de l'espai públic i en concret, en referència als paràmetres 
mínims d’urbanització de les voreres. Es detecten deficiències no només per cercar 
solucions a la greu situació de falta d’amplada mínima de gran part de les voreres de la 
ciutat, sinó que no posa unes bases sòlides per evitar que aquesta situació es continuí 
perpetuant. Tampoc dona resposta en la normativa urbanística, ni en els plànols 
d’ordenació, a les pròpies recomanacions ni propostes de l’Estudi de Mobilitat Generada en
matèria de promoció de l'ús dels itineraris a peu i de compliment de les directrius 
marcades pel Decret 344/2006de la legislació i del compliment de la legislació sobre 
accessibilitat, actualment el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat; i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, 
d'accessibilitat.

Per tot l’exposat SOL·LICITO, que tingui per presentat escrit d’al·legacions a l’aprovació 
inicial del POUM i vist el seu contingut acordi revisar la proposta de planejament i el seu 
contingut i estimi l’al·legació en els següents termes: 

1- L'estimi íntegrament.

2- Que es revisin els articles referents a les definicions dels vials  Article 318 «Amplada del
vial o carrer» per indicar amb claredat les amplades mínimes i l'ordenació de les voreres, 
per complir amb els criteris d’acceptabilitat i maniobra dels itineraris adaptats d’amplada 
mínima de les voreres de 140cm, per qualsevol nou vial projectat. 

3- Que es defineixin amb claredat a les normatives urbanístiques els paràmetres 
d’urbanització dels diferents tipus de carrer o vials i en funció de seu l’ample projectat, les 
amplades mínimes de calçades, carrils bici o plantació d’arbrat en compliment de la 
normativa i les recomanacions sobre mobilitat actualment vigents.

4- Que es faci una transposició clara i fidedigna de les propostes en matèria de mobilitat, 
de l’Estudi de Mobilitat Generada, als plànols d’ordenació del nou planejament. 

Lleida, 16 de juliol de 2018

D. Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida 

A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


