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1. INTRODUCCIÓ 

L’estudi que es presenta a continuació,forma part del document redactat per la UTE 

Lleida Mobilitat (formada per les empreses DOyMO S.A. i ALG), del Pla de Mobilitat 

Urbana (PMU) de la ciutat de Lleida.  

L’autor, treballador de l’empresa DOyMO S.A. i participant en la redacció del Pla, 

presenta com a estudi, la diagnosi de la situació actual de la mobilitat de la ciutat, ja 

que es tracta dels punts on ha intervingut de forma més directa. 

Aquest estudi va començar a redactar-se en paral·lel al PMU de Lleida 

aproximadament a finals del 2009. Va començar sota la tutoria del difunt  professor 

Francisco Martínez a qui l’autor de l’estudi vol dedicar-li “in memoriam” i agrair-li els 

esforços que va realitzar per ajudar en la redacció d’aquest document. Després de la 

seva sentida pèrdua el 13 de març de 2011, el professor Francesc Astals es va fer 

càrrec de la tutoria de l’estudi i a qui l’autor agraeix el seu temps, la seva paciència i el 

seu esforç.  

També agrair a les persones que han participat en la redacció del Pla i per tant han 

ajudat a confeccionar aquest estudi: 

• David Soler (cap de projectes de l’empresa DOyMO S.A.). 

• Jordi Singla (Director de projectes de ALG) 

• Carles Garcia (Analista senior de ALG) 

• Joe Fontova (Tècnic de DOyMO S.A., especialista en simulació de models) 

• David Rosell (tècnic de DOyMO S.A.) 

• Raquel Aparicio (delineant) 
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2. OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és l’estudi i diagnosi de la situació actual de la mobilitat de 

la ciutat de Lleida per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat. 

Per a dur a terme aquest estudi s’ha realitzat una exhaustiva feina de recollida 

d’informació, tant digital com feina de camp, en la qual l’autor d’aquest document 

també ha participat activament. També s’ha realitzat un model de simulació de trànsit 

de la ciutat mitjançant el software de simulació del transport TransCAD.  
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3. JUSTIFICACIÓ  

Per a la redacció del PMU s’han de tenir en compte dos punts destacables: 

La ciutat de Lleida ha sofert un gran creixement, tant urbanístic com socioeconòmic, 

això fa que s’hagin d’establir uns criteris per intentar derivar la mobilitat a mitjans de 

transport més sostenibles. Els conseqüents canvis en la tipologia de l’activitat que 

s’han anat desenvolupant, a més de la predominança en la utilització dels modes de 

transport privats (sobretot cotxe i vehicle de mercaderies) relacionada amb l’activitat 

“serveis” que genera gairebé el 82% de l’activitat econòmica de la ciutat han generat 

diferents problemàtiques en la mobilitat, sobretot les relacionades amb els 

desplaçaments de connexió radial i amb els que connecten les vies d’accés amb els 

principals focus d’atracció de la ciutat, així com el deteriorament de les relacions 

d'equitat entre les cinc xarxes de mobilitat que han de conviure en el mateix espai urbà 

(xarxa de vianants, de bicicletes, de transport públic, de vehicles privats i de trànsit de 

mercaderies). 

En quant a a Normativa, en data 13 de juny de 2003, el Govern de Catalunya va 

aprovar la Llei 9/2003 de mobilitat amb l’objectiu d’establir els principis i els objectius 

als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de 

les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments 

necessaris per a que la societat catalana assoleixi aquests objectius i per garantir a 

tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles. 

En base a aquests objectius i a l’article 9 de la llei es defineixen els PMU: 

• Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per configurar les 

estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 

• L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord 

corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un 

esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua 

com si no n'integren cap. 

• El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les 

orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si 

s’escau, als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors 

industrials de llur àmbit territorial. 
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• La iniciativa per elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als 

ajuntaments. 

• En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida 

la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest no 

hagi estat constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i als 

organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. Abans 

d'aprovar-los, cal l'informe de l'autoritat territorial de la mobilitat de llur àmbit 

territorial o, en cas que aquest no hagi estat constituït, del departament de la 

Generalitat competent en matèria d'infraestructures i serveis de transport. En 

aquest informe, l'ens corresponent s'ha de pronunciar sobre la coherència del 

pla amb els criteris i les orientacions establerts pel corresponent pla director de 

mobilitat i hi ha de vetllar. 

• L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als 

municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla 

director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de 

viatgers. 

• Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar cada sis anys. 

La ciutat de Lleida ha de redactar el seu PMU en base a l’article 9.6 de la llei donat 

que disposa de servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers, d’altra banda i en 

relació a l’article 9.3, el PMU ha d’anar en consonància amb el Pla Director de Mobilitat 

de les Terres de Ponent que s’està redactant en paral·lel.  
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4. ABAST 

Aquest estudi es centrarà en analitzar l’estat de la mobilitat actual de la ciutat de 

Lleida, analitzant tant l’oferta com la demanda actuals per realitzar una diagnosi. En 

aques estudi no es tindran en compte les prognosis de creixement, així com les futures 

actuacions a realitzar per la millora de la mobilitat, tot i que aquests punts es presenten 

als documents anexos a l’estudi per donar cohesió al document. 

Aquest estudi inclou aspectes tals com: 

• Recull de dades de la Generalitat de Catalunya sobre aforaments i mobilitat de 

la ciutat i les seves vies de proximitat. Això es podrà trobar a www.gencat.cat i 

al “Mapa de tráfico 2008”. 

• Es realitzaran aforaments, tant automàtics com manuals per a mesurar 

intansitats de trànsit en vies importants de la ciutat. 

• Es realitzarà un inventari de les vies de la ciutat, on es veuran reflectits 

aspectes com el nombre de carrils, l’oferta d’aparcament, si disposa de carril 

bus o bici i el sentit de circulació. 

• Es realitzarà una campaya d’enquestes d’origen/destinació per millorar 

l’efectivitat del model de simulació. 

• Es realitzarà una simulació de la situació actual mitjançant el software de 

simulació TransCAD. 

• En aquest estudi no es formularan hipòtesi de creixement, ja que l’autor no ha 

tingut una participació destacada, tot i que es presentaran als documents 

anexos. 

• No es realitzaran propostes futures ni es quantificaran econòmicament, ja que 

l’autor no ha tingut una gran participació en aques aspecte del Pla, tot i que es 

presentaran als documents anexos. 

• En aquest estudi només es presentarà la part del PMU on l’autor ha tingut una 

participació més activa en el seu desenvolupament. 

• En aques estudi no es tindràn en compte les externalitats tot i que es presenten 

als documents anexos per donar cohesió al document.  
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5. SITUACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

5.1. Escala regional 

Catalunya compta amb una superfície de 32.114 km2, una població de 7,4 milions 

d’habitants (l’any 2008) i un total de 946 municipis, dels quals 12.173 km² (37.9%) i 

0,43 milions d’habitants (5,8%) i 231 municipis (24,4%) pertanyen a la província de 

Lleida. 

A les Terres de Lleida s’estén una gran plana de baixa altitud, entre els 200 i 400 

metres, que forma part de la Depressió Central Catalana, i al mateix temps, de la 

Depressió de l’Ebre. Històricament, ha estat una terra amb dificultat de connexió amb 

la resta de Catalunya, ja que l’arc de muntanyes i altiplans l’aïllen tant de la Catalunya 

Central com de la costa tarragonina i els Pirineus. 

 
 

 
Figura 5.1-1 Altimetria de la comarca. Font: (Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent, 2007)  

El conjunt de les comarques que integren l’àmbit de les Terres de Lleida són: les 

Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, s’obren a l’oest 

del Principat com un gran amfiteatre tancat pels contraforts del Prepirineu al nord, 

l’altiplà segarrenc a llevant i la Serralada Prelitoral al sud. 
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Els percentatges d’artificialització d’aquest territori són netament inferiors a la mitjana 

de Catalunya. El predomini majoritari d’usos extensius del sòl i uns nivells baixos 

d’urbanització en relació a Catalunya apunten a dues de les característiques pròpies 

de l’espai rural i indiquen un dels trets més singulars d’aquest àmbit de planificació. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.1-1 Extensió geogràfica de les terres de Lleida. Font (Anuari Estadístic de Catalunya 2005, 2005) 
 

El Segrià és la comarca que té menys municipis i menys població rurals, donat que, 

globalment, els seus municipis han anat creixent amb la conseqüent densificació dels 

seus territoris respectius. 

El paper territorial a nivell funcional es caracteritza per la polaritat de rang regional de 

Lleida a tot l’àmbit de les Terres de Lleida i les comarques veïnes sota administració 

aragonesa del Baix Cinca, d’una banda, i la Llitera i el Cinca Mitjà, de l’altra. A nivell 

subregional, a les Terres de Lleida poden identificar-se dues subunitats: una 

occidental, estructurada al voltant de Lleida, i una oriental, que té a Tàrrega la seva 

polaritat de major dimensió. A cavall entre ambdues, una àrea tensa, formada per 

Bellpuig i el seu entorn, que rep la doble influència. 

 

Àmbit 

Superfície total 
Superfície amb 

pendent <20% 

Km 2 
% S. 

Catalunya 
Km 2 % 

Garrigues 798 2.48 583 73,09 

Noguera 1.784 5,56 973 54,55 

Pla d’Urgell 305 0,95 305 99,86 

Segarra 723 2,25 586 81,01 

Segrià 1.397 4,35 1.282 91,82 

Urgell 580 1,81 563 97,06 

Terres de Lleida 5.586 17,40 4.292 76,83 

Catalunya 32.107 100,00 15.899 49,52 
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Figura 5.1-2 Estructura funcional de la comarca. Font: (Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent, 
2007) 

5.2.  Escala comarcal 

L’evolució de la població de les Terres de Lleida ha donat un sistema d’assentaments 

disposat fonamentalment al llarg dels cursos d’aigua i de la xarxa viària. L’autovia A-2 

esdevé el segon eix on se succeeixen les principals poblacions amb relleu territorial 

(després de l’eix principal: El curs del Segre): Cervera, Tàrrega, Bellpuig i Mollerussa.  

També es percep la progressiva consolidació urbana al llarg de l’eix de la carretera N-

230. Però, a més a més, la localització d’assentaments és numèricament nombrosa 

entre les cotes de 200 a 400 metres. A les àrees escarpades i elevades del nord i del 

sud de l’àmbit, els municipis amb poblacions grans són escassos. 
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Figura 5.2-1 Localització dels nuclis de població. Font: (Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent, 
2007) 
 

La configuració de la xarxa d’infraestructures de mobilitat es pot sintetitzar en dos 

eixos principals que recorren l’àmbit en sentit est-oest i que es recolzen en un seguit 

d’eixos secundaris de disposició bàsicament nord-sud, malgrat la distorsió que 

introdueix en aquest esquema la radialitat a l’entorn de la forta capitalitat que exerceix 

Lleida. 

El Segrià presenta una concentració excepcional de població a la capital, ja que hi viu 

el 70% de la població de la comarca, mentre que a una distància força notable es troba 

el segon municipi de l’àmbit, Almacelles, amb menys d’un 4% de la població. 

Concentra prop del 60% de llocs de treball de les Terres de Lleida, fet que converteix 

aquesta comarca en el pol econòmic de l’àmbit funcional. Des del punt de vista de la 

jerarquia econòmica, Lleida ciutat té un pes formidable en la concentració de llocs de 

treball, amb el 75% del total comarcal i més del 40% de l’àmbit funcional. 

L’àmbit de les Terres de Lleida la majoria de la població gaudeix de temps d’accés 

raonables als eixos i nodes de major dinamisme socioeconòmic del país a través de 

les autopistes, les autovies i els ferrocarrils d’altes prestacions amb excepció del nord 

de la Noguera i el sud de les Garrigues, on el relleu deixa de ser tan favorable com a la 

plana i l’accessibilitat és molt més reduïda. 
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Figura 5.2-2 Xarxa viària de la comarca. Font: (Direcció General de Carreteres de Lleida, 2005) 
 

5.3. Escala municipal 

Lleida és la ciutat capital de la comarca del Segrià i de la demarcació que porta el 

mateix nom, i pertany a l’àmbit funcional de Ponent i al Sistema Urbà de Lleida, 

segons el Pla territorial general de Catalunya. 

Està situada al voltant d'un turó esglaonat situat a la banda dreta del riu Segre. Aquest 

turó és conegut com el Turó de la Seu, per la ubicació de La Seu Vella. En la seva 

conformació municipal inclou les entitats descentralitzades de Raimat i Sucs. Les 

poblacions limítrofes són Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Albatàrrec, Artesa de Lleida, 

Alcoletge, Els Alamús, Corbins, Gimenells, Torrefarrera i Torre-serona. 
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Figura 5.3-1 Localització del municipi de Lleida Font: Elaboració pròpia 

 

La ciutat se situa a 154,65 m d'altitud (al pòrtic de la Seu Nova). Dista 146 km de 

Barcelona, 103 de Tarragona i 146 de Saragossa. És la tercera capital de província de 

la Comunitat Autònoma de Catalunya i el setè municipi en nombre d’habitants, amb 

135.919 al 2009 , i uns 200.000 a l’àrea metropolitana segons dades de l’INE. Compte 

amb una extensió de 211.7 km²; i per tant, una densitat de 640,2 hab/km². 

Lleida està ben comunicada amb el seu entorn per carreteres, autovies (A-2), 

autopistes (AP-2) i la línia d’AVE Madrid-Barcelona. A més a més, properament 

comptarà amb el funcionament de l’aeroport localitzat a Alguaire, a 15 km de la ciutat. 

Des d’un punt de vista socioeconòmic, Lleida constitueix el centre demogràfic i 

econòmic més important de la Catalunya interior. És des de fa molt de temps un nucli 

estretament relacionat amb les xarxes de comunicacions que hi conflueixen, com a 

important lloc de pas. Lleida també és el centre d'una important regió agrícola i 

ramadera, que centralitza la distribució dels seus productes cap als nodes industrials. 
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El 76% del municipi de Lleida és ocupat per 

la construcció de canals (des de l'

principis del XX). Al voltant de la ciutat hi ha l'Horta de Lleida, masies amb un tros de 

terra al voltant i agrupades en part

un dels seus patrimonis naturals, juntament amb el parc natural de La Mitjana 

ecosistema de gran valor natural i ecològic

Aquesta cultura natural ha fet

qualitat dins del marc d'una ciutat sostenible.

Figura 5.3-2 Vista aèria de Lleida 
 

Lleida compta amb diversos espais d’interès natural que, tot i no ser rellevants en 

l’establiment d’unes o altres dinàmiques regionals pel que fa a la mobilitat, sí que és 

molt necessari que aquests es tinguin en compte, donada la seva influència sobre 

qualsevol proposta interestructural que es faci. En concret i pel que fa als espais del 

Pla d’Espais d’Interès Natural (en endavant PEIN), a Lleida hi ha un total de 104.976 

ha. entre les quals es compta l’espai Mas de Melons Alfés, única reserva de 

dimensions mínimes dedicada a

les quals 1.519,7 es localitzen a Lleida i Basses de Sucs i Alcarràs (10,8 ha.)

5.3.1.  Àmbit Metropolità 

Definir i concretar els àmbits metropolitans de les ciutats sovint és una tasca 

complexa. A vegades cal utilitzar estructures territorials funcionals, altres cal utilitzar 

mesures més pràctiques com els àmbits de recollida de residus comuns o els àmbits 

del transport públic integrat. En tot cas, la ciutat de Lleida com a ciutat central té una 
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El 76% del municipi de Lleida és ocupat per conreus de regadiu, fet possible gràcies a 

la construcció de canals (des de l'edat mitjana, però sobretot a finals del 

). Al voltant de la ciutat hi ha l'Horta de Lleida, masies amb un tros de 

terra al voltant i agrupades en partides que són una de les particularitats de la ciutat i 

un dels seus patrimonis naturals, juntament amb el parc natural de La Mitjana 

ecosistema de gran valor natural i ecològic- i el parc del riu Segre o els Camps Elisis. 

Aquesta cultura natural ha fet que Lleida creixi amb uns valors mediambientals i de 

qualitat dins del marc d'una ciutat sostenible. 

Vista aèria de Lleida Font: (Google Earth) 

versos espais d’interès natural que, tot i no ser rellevants en 

l’establiment d’unes o altres dinàmiques regionals pel que fa a la mobilitat, sí que és 

molt necessari que aquests es tinguin en compte, donada la seva influència sobre 

restructural que es faci. En concret i pel que fa als espais del 

Pla d’Espais d’Interès Natural (en endavant PEIN), a Lleida hi ha un total de 104.976 

ha. entre les quals es compta l’espai Mas de Melons Alfés, única reserva de 

dedicada a la fauna ornítica d'ambients estèpics (6.422.86 ha) de 

les quals 1.519,7 es localitzen a Lleida i Basses de Sucs i Alcarràs (10,8 ha.)

Àmbit Metropolità  

Definir i concretar els àmbits metropolitans de les ciutats sovint és una tasca 

complexa. A vegades cal utilitzar estructures territorials funcionals, altres cal utilitzar 

mesures més pràctiques com els àmbits de recollida de residus comuns o els àmbits 

l transport públic integrat. En tot cas, la ciutat de Lleida com a ciutat central té una 
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influència directa, com a mínim, amb els seus municipis limítrofes fins a les comarques 

properes.    

El Pla Territorial de Ponent estableix polaritats territorials funcionals, una d’elles és la 

que està formada per la ciutat de Lleida. És la més extensa i inclou la totalitat del 

Segrià, els municipis fronterers de la Noguera i les Garrigues Altes. Aquest sistema de 

Lleida, que, per la seva gran extensió i les característiques diferencials entre les seves 

parts, inclús es subdivideix en tres subsistemes. 

D’una forma semblant l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Lleida divideix 

en dues zones tarifàries l’àmbit de Lleida. La zona 1 comprèn el municipi de Lleida i els 

municipis propers a la ciutat, potser aquesta zona és la que es pot considerar l’Àmbit 

Metropolità de Lleida.  

Destacar també la presència de les principals infraestructures viàries, ferroviàries i 

aeroportuàries en aquesta zona metropolitana. Especialment significatiu és l’Aeroport 

d’ Alguaire, inaugurat el 17 de gener de 2010 i l’estació de l’AVE, inaugurada l’11 de 

gener del 2009, a la pròpia ciutat de Lleida.     

 

 

 Figura 5.3-3 Zones d’integració tarifària i àmbit metropolità de Lleida Font: Elaboració pròpia 
  



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

34 

5.3.2. Estructura territorial de la ciutat 

Lleida és una ciutat mitjana, travessada pel riu Segre i ordenada radialment, al marge 

dret del riu, al voltant d'un turó monumental central sota la qual s'organitza el centre 

històric i la ciutat. 

La seva cohesió urbana i la seva estructura morfològica general permet que una 

significativa part dels desplaçaments per la ciutat siguin a peu, amb un temps inferior a 

20 minuts des del centre de la ciutat fins als nodes d'accés als barris més perifèrics. 

Segons dades actualitzades a l’any 2009, el municipi es subdivideix en 82 seccions 

censals distribuïdes en nou districtes, amb una densitat mitjana de 622 hab/km². 

Alguns districtes tenen densitats de població molt elevades com és el cas del districte 

04 amb més de 30.000 hab/km². Malgrat això, es troben també zones amb densitats 

de població molt baixes, amb menys de 500 hab/km². 

 

 

Figura 5.3-4 Distribució dels districtes de Lleida Font: Elaboració pròpia    
      
La distribució poblacional no és homogènia. El 56% de la població es localitza en els 

districtes 6, 1 i 4 (20% per al primer, 19% per al segon i 17% per al tercer) que 

corresponen al centre comercial i històric del municipi. Els districtes 9 i 8 es 

caracteritzen per tenir les menors densitats de població, degut no només al petit sector 

poblacional que s’assenta en aquestes zones (2% de la totalitat de la població per al 

districte 9 i 4% per al districte 8) ; sinó també a que són les més extenses, amb una 

significativa àrea rural. 
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5.3.2.1 Divisió per districtes 

Cada districte ha estat caracteritzat per la seva situació i les seves particularitats. Les 

característiques dels districtes així com la seva posició global en el municipi han estat 

desenvolupades en fitxes.  

 

 

 

  Densitat per districtes: Hab/km2 

 

Figura 5.3-5 Densitat de població per districtes. Font: (DOyMO, 2009). 
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Taula 5.3-1 Dades del districte 001. Font: (Paeria.cat) 
 

 

DISTRICTE 001 (Dades any 2009) 

 
 

Barris 
El districte 001 està dividit en 13 seccions censals i inclou els barris de Seca 

de Sant Pere, Pardinyes i Rambla Ferrán – Estació. 

Socio-Demog. 
Població: 

25.027 h 
Superfície: 1.55 Km² Densitat: 16.090 hab/ Km2 

 
 

El districte s’envolta del Parc de la Mitjana, i de diverses zones de passeig. L’estació de 

Renfe, separa al barri Pardinyes del centre històric que compta amb carris amples i una 

rambla (carrer del Corregidor Escofet) que és una de les més llargues de Catalunya. 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

IES Josep Lladonosa, Casal infantil Secà S. Pere, llar Infants privada Al-Gi; 

Les Escoles bressol: Secà i Pardinyes, Els CEIP la Mitjana, Pardinyes, Riu 

Segre, Princep de Viana, Ginesta i Terres de Ponent, el col�legi Sagrada 

Família i L’Escola Oficial d’Idiomes. 

Centres 

Esportius 

Els pavellons: Pardinyes i Barris Nord, i les Pistes Poliesportives Pardinyes 

I, II i Ginestà i les piscines Pardinyes 

Centres 

sanitaris 
C.A.P. Balafia Pardinyes i Rambla Ferran 

Altres 
Palau de la Diputació, Subdelegació del Govern, Comandància Guàrdia Civil, 

Estació Lleida-Pirineus i Estació FFCC. 
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DISTRICTE 002 (Dades any 2009) 

 
 

Barris 
El districte 002 està dividit en 8 seccions censals i inclou els barris de 

Cappont, així com una part de Copa d’Or, Femosa i Vinatesa. 

Socio-Demog. 
Població: 

13.018 h 
Superfície: 4.50 Km² Densitat: 2.900 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa 2.15 
És un districte que està creixent significativament. Alberga el campus universitari de la 

Universitat de Lleida i el Parc dels Camps Elisis al final dels quals es troba el recinte firal "Fira 

de Lleida". 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

Facultat de Dret i Economia, de Ciències de l’educació i el Centre de 

Documentació de la Universitat de Lleida, l’Escola bressol Cappont i els 

CEIP Cappont, Camps Elisis i Frederic Godàs.. 

Centres 

Esportius 

Piscines Cappont, els pavellons de Cap Pont, Nou Pav i Camps Elisis, El 

camp de futbol At. Segre, i la piscina camps elisis. 

Centres 

sanitaris 
C.A.P. Cappont 

Altres 
Centre cívic Cappont, llar de jubilats Santa Cecília, ludoteca Cappont, i 

l’Oficina DNI de la policia. 
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DISTRICTE 003 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2. 

Barris 
El districte 001 està dividit en 7 secciones censals i inclou el centre històric, 

la Mariola, Institut i Templers 

Socio-Demog. 
Població: 

8.638 h 
Superfície: 1.95 Km² Densitat: 4.425 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa 2.16 
El Centre Històric és la part més antiga de la ciutat. Pel carrer Cavallers es pot arribar a la 

Seu Vella, que es troba d’alt del "Turó de la Seu". Es destaca l’"Eix Comercial" (un dels més 

llargs d’Europa amb prop de 4 km de longitud) 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

IES: Gili Gaya, Màrius Torres i Joan Oro, Col�legi Cor de Maria,  Cervantes i 

Maristes de Montserrat; escola bressol Josep Borras, IEI Institut Estudis 

Ilerdencs, CEIP Cervantes i Magi Morera. 

Centres 

Esportius 

Piscines de Gardeny, Tir olímpic, Bike Park Gardeny i Pistes Atletisme Camp 

Escolar 

Centres 

sanitaris 
Hospital Nadal Meroles, Servei Matern Infantil 

Altres 
Sala d’exposicions Sant Joan, la Seu Vella, la Suda, Teatre Principal, Policia 

Nacional, Guàrdia Urbana CRA i Estació d’Autobusos 
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DISTRICTE 004 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2.6 

Barris 
El districte 001 està dividit en 15 seccions censals i inclou una part del 

centre històric, una Part de Mariola i una part d’Universitat. 

Socio-Demog. Població: 22.030 h Superfície: 0.71 Km² Densitat: 31.162 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa 2.17 

És un districte històric de la ciutat on s’ubiquen nombrosos blocs de vivendes de protecció 

oficial construïdes durant el franquisme. Actualment s’està executant un procés de 

rehabilitació que s’expandeix fins al turó de Gardeny. 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres  

Educatius 

Espai educatiu Pas a Pas, casal infantil la Mariola; Les Escola Bressol: 

Gargot, Centre Històric, L’aula municipal de teatre; Els col�legis: Sant 

Jaume, Santa Anna i Episcopal; Els CEIP Joan XXIII, Pràctiques I; així com la 

Facultat de Lletres i el Rectorat de la Universitat de Lleida. 

Centres  

Esportius 

Pistes Poliesportives: Episcopal, Mariola i La Panera; i la Pista Municipal Pius 

XII. 

Centres  

sanitaris 
Clíniques Montserrat, Perpetuo Socorro i els CAP Ronda 1 i 2 

Altres Mercat del Pla, La Biblioteca Pública i el Teatre Escorxador 

Taula 5.3-4 Dades del districte 004. Font: (Paeria.cat) 
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DISTRICTE 005 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2.7 

Barris 

El districte 005 està dividit en 11 secciones censals i inclou els barris de 

Joc de la Bola, una part del Centre històric, una part d’Universitat i una 

part de Camp d’esports. 

Socio-Demog. Població: 13.746 h 
Superfície: 0.78 

Km² 
Densitat: 17.519 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa 2.18 

En aquesta zona alternen grans edificis residencials amb grans centres comercials i cases 

unifamiliars. És la zona de l’eixample de la ciutat. 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

llar infants Peter Pan, llar Infants privat Arc Iris i El Gegant de Lleida, CEE 

AREMI, Escola bressol Ronda, IES Ronda, escola les Heures, CEIP Sta. 

Maria de Gardeny i Joc de la Bola, Col�legis Estonnac i Anunciata 

dominiques i Escola de Turisme de la Universitat de Lleida 

Centres 

Esportius 
Camp de futbol Gardeny, Velòdrom i Camp d'esports 

Centres 

Sanitaris 
Creu Roja i CAP Eixample Creu Roja 

Altres 
Servei Territorial d'Agricultura, Prefectura de Trànsit, antic govern militar i 

Comissaria Policia Nacional 
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DISTRICTE 006 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2.8 

Barris 

El districte 006 està dividit en 16 seccions censals i inclou els barris de 

Xalets Humbert Torres, una part de camp d’esports, una part de Balafia, així 

com de Príncep de Viana - Clot 

Socio-Demog. 
Població: 26.587 

h 
Superfície: 1.24 Km² Densitat: 21.496 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa  

Aquesta zona està experimentant un gran creixement residencial 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

Escoles bressol: Balafia, Germans Grimm, Vailet i Cuca de Llum, acadèmia 

Cots, Conservatori municipal de música, llar Infants privada Baby Chic i 

Avet; IES escola del Treball i Torre Vicens; Col�legi Sant Josep de Calasanz i 

Mirasan, CEE Plançó, CEIP Països Catalans, Balafia, Josep de Calasanz i 

Pràctiques II; i la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. 

Centres 

Esportius 
Camp de futbol Balàfia i pista poliesportiva Segon p. Ronda 

Centres 

Sanitaris 
Hospital Provincial, clínica de Ponent, C.A.P. de Santa Maria i Prat de la Riba 

Altres 
Mercat de Balafia, Auditori Enric Granados, Biblioteca Ateneu Popular de 

Ponent, Guàrdia urbana i Comissaria Mossos Esquadra 
 

Taula 5.3-6 Dades del districte 006. Font: (Paeria.cat) 
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DISTRICTE 007 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2.9 

Barris 

El districte 007 està dividit en 7 seccions censals i inclou els barris de Copa 

d’Or, Femosa i Vinatesa, Quatre Pilans, la Bordeta, Magraners i el polígon de 

Vilanova i Grenyana 

Socio-Demog. Població: 14.464 h Superfície: 70.5 Km² Densitat: 205 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa 2.20 

L’accés a la ciutat des del sud (carretera de Tarragona) es realitza per aquest districte, 

creuant el barri Magraners. Aquesta barri està aïllat de la resta de la ciutat per zones 

industrials "Polígon Industrial dels Frares" per l’est i "Pol. ind. de Mecanova" pel nord. Pel 

contrari, per l’oest està en fase d’urbanització. El barri La Bordeta, situat en l’extraradi de la 

ciutat, és el barri més poblat de Lleida. Entre aquest barri i el de Cappont s’està executant la 

zona residencial coneguda com Copa d'or, una de les actuacions urbanístiques més 

importants de la ciutat. 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

Llar infants Nala, CPEE Esperança, IES Maria Rúbies; les escoles Bressol: 

Mangraners i la Bordeta; i els CEIP: Enric Farreny, Parc de l’Aigua, 

Magraners i Joan Maragall; i el col�legi Nostra Senyora del Carme 

Centres 

Esportius 

Camps de futbol Magraners i Bordeta, Piscines Magraners i Bordeta, 

Pavelló Magraners, Pavelló poliesportiu la Bordeta. 

Centre 

Sanitaris 
C.A.P. Bordeta Mangraners 

Altres 
Mercat central de fruites, de la Bordeta, Subestació Transformadora Lleida, 

Subestació de  transformació Mangraners i Museu de l'aigua. 
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DISTRICTE 008 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2.10 

Barris 
El districte 008 està dividit en 2 seccions censals i inclou els barris de Sucs, 

Raimat, Torres de Sanui, Butsenit Rufea i Ciutat Jardí. 

Socio-Demog. Població: 4.959 h Superfície: 103.18 Km² 
Densitat: 48 hab/ 

Km2 

 
Vegeu: Annex Mapa 2.21 
El seu principal assentament, Ciudad Jardí, és un barri residencial, de cases unifamiliars, 

majoritàriament, situat a la sortida de Lleida per la carretera d’Osca, on s’ubicarà el nou jardí 

botànic de la ciutat 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

Escoles Bressol: Mariola i Sucs, IES SEP Caparrella, Institut Gaudí, AREMI 

Caparrella, Centre menors edc. el Segre, Escola Municipal Art, CPEE llar de 

Sant Josep, Col�legis Mater Salvatoris i Claver, CEIP: Creu del Batlle, 

Ramon Berenguer IV, Ciutat Jardí, El Vilot i Antoni Bergós; i l’E. T. S. 

Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida. 

Centres 

Esportius 

INEF: Piscina i pavelló, Camp Golf Raimat, Pistes Poliesportives: Ciutat 

Jardí i Sucs; Camps de futbol Ciutat Jardí i Sucs, Pavelló 11 de setembre; i 

Pista petanca. 

Altres Centre penitenciari de ponent, parc de bombers 

Taula 5.3-8 Dades del districte 008. Font: (Paeria.cat) 
 



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

44 

DISTRICTE 009 (Dades any 2009) 

 
Veure: Annex Mapa 2.11 

Barris 

El districte 009 està dividit en 2 seccions censals i inclou els barris de 

Bases, Montcada, Boixadors, Llívia, Grealó, Marimunt, Vila Montcada i 

Ciutat Jardí. 

Socio-Demog. Població: 3.262 h Superfície: 27.64 Km² Densitat: 118 hab/ Km2 

 
Veure: Annex Mapa 2.22 

E
q

u
ip

a
m

e
n

ts
 

Centres 

Educatius 

Escola bressol Llívia, IES Manuel de Montsuar, SEP Guindavols i Les Basses, 

Escola de jardineria, Col�legi Arabell; i els CEIP: Espiga, el Segrià-Llívia i 

Sant Jordi. 

Centres 

Esportius 

Camps de futbol: Pardinyes i Recasens, Circuït de modelisme, Circuït de 

skate i de skate-board, Tir amb arc, Pista d’atletisme les Basses, Tenis 

Urgell; i Piscines Secà Sant Pere i Balàfia. 

Centre 

Sanitaris 
Hospital Arnau de Vilanova i Clínica psiquiàtrica Bellavista 

Altres Parc de la Mitjana, Parc de les Basses i Tanatori 
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5.3.3. Centres d’atracció i generació de viatges 

Lleida compta amb nombrosos centres de generació i atracció de viatges constituïts 

especialment pels seus nombrosos equipaments educatius, esportius, sanitaris i de 

serveis, alguns d’ells de caràcter comarcal. Degut a la magnitud de centres és 

necessari analitzar-lo barri per barri. La distribució dels equipaments ofereix gran 

interès a l’hora de l’estudi de la mobilitat, donat que es constitueixen en punts on els 

residents realitzen la major part d’activitats habituals. 

• La Bordeta 

 
Figura 5.3-6 Centres d’atracció i generació de viatges del barri de la Bordeta Font: (ALG, 2009) 
 

 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Mercat De La Bordeta Comercial Museu De L'aigua 
C. 

Cultural 

Llar De Jubilats Bordeta 

C. Social 

C.A.P. Bordeta Mangraners 
C. 

Sanitari 

Llar Avis S. Jaume Llar Infants Nala 

C. 

Educatiu 

Residencia Avis Adesma Cpee Esperanéa 

Centre Cívic Bordeta Ies Maria Rubies 

Espai Joves El Mercat Escola Bressol La Bordeta 
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Pavelló Poliesportiu La Bordeta 

C. 

Esportiu 

Ceip Enric Farreny 

Piscina Bordeta CEIP Parc De L Aigua 

Camp Futbol Bordeta Col�Legi N. Senyora Del Carme 

Sicoris Club Ceip Joan Maragall 

Taula 5.3-10 Centres d’atracció i generació de viatges del barri de la Bordeta Font: Elaboració pròpia 

• Instituts - Templers 

 
Figura 5.3-7 Centres d’atracció i generació de viatges del barri de Instituts-Templers Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Acadèmia Mariana  
C. 

Cultural  
Pistes Atletisme Camp Escolar  

C. 

Esportiu  

Residència Avis Parc Del Segre  
C. Social  

Ies Gili Gaya  

C. 

Educatiu  

Aavv Instituts  Ies Màrius Torres  

Hospital Nadal Meroles  
C. 

Sanitari  

Ies Joan Oro  

Col�Legi Maristes De 

Montserrat  

Taula 5.3-11 Centres d’atracció i generació de viatges del barri de Instituts-Templers Font: Elaboració 
pròpia 
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• Camp D’Esports 

 

Figura 5.3-8 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Camp d’Esports  Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Mercat Ronda-Fleming  Comercial  Llar Infants Peter Pan  

C. 

Educatiu  

Llar De Jubilats Del Pilar  C. Social  
Llar Infants Privada El Gegant 

De Lleida  

Hospital Provincial  C. 

Sanitari  

Llar Infants Privada Arc Iris  

C.A.P. Santa Maria  Ceip Pràctiques Ii  

Velòdrom  

C. 

Esportiu  

Udl Facultat De Medicina  

Camp D'esports  
Udl Facultat De Medicina  

Camp Futbol Annexe Camp Esports  

Taula 5.3-12 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Camp d’Esports  Font: Elaboració pròpia 
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• Xalets - Humbert Torres 

 
Figura 5.3-9 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Xalets-Humbert Torres Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Sala Exposicions Col�Legi 

Aparelladors  C. 

Cultural  

Escola Bressol Vailet  

C. 

Educatiu  

Biblioteca Ateneu Popular De Ponent  Escola Bressol Cuca De Llum  

Centre Municipal Informació Juvenil  

C. Social  

Llar Infants Privada Baby Chic  

Local Vecinal Magisteri Zona Alta  

Llar Infants Privada Avet  

Col�Legi Sant Josep De 

Calasanz  

CEE Planéó  

CEIP S. Josep De Calasanz  

Taula 5.3-13 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Xalets-umbert Torres  Font: Elaboració 
pròpia 
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• Balafia 

 
Figura 5.3-10 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Balafia Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Mercat Ambulant Barris Nord  
Comercial  

C.A.P. Balafia Pardinyes  
C. 

Sanitari  

Mercat De Bálafia  Escola Oficial Idiomes  

C. 

Educatiu  

Residència Avis Ilerda  

C. Social  

CEIP La Mitjana  

Centre Cívic Balafia  Escola Bressol Baláfia  

Esplai Jubilats Baláfia  Casal Infantil Secà S. Pere  

Centre Gerontològic Myces  IES Torre Vicens  

Pavelló Barris Nord  

C. 

Esportiu  

Escola Bressol Secà  

Camp Fútbol Baláfia  Col�Legi Mirasan  

Pista Poliesportiva Segon P. Ronda  
CEIP Països Catalans  

CEIP Baláfia  

Taula 5.3-14 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Balafia  Font: Elaboració pròpia 
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• Llívia, Grealó, Marimunt 

 
Figura 5.3-11 Centres d’atracció i generació de viatges dels barris Llivia, Graló i Marimunt  Font: (ALG, 
2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Camp Futbol Recasens  

C. 

Esportiu  

Local Social Llívia  C. Social  

Club Natació Lleida  Escola Bressol Llívia  

C. 

Educatiu  

Piscines Secà Sant Pere  

Ceip El Segriá-Llívia  Circuit Skate-Board  

Piscines Baláfia  

Taula 5.3-15 Centres d’atracció i generació de viatges dels barris Llivia, Graló i Marimunt  Font: 
Elaboració pròpia 
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• Seca De Sant Pere 

 
Figura 5.3-12 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Seca de Sant Pere Font: (ALG, 2009) 

  

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Centre Cívic Secà S. Pere  
C. Social  

Pista Petanca Secà  C. 

Esportiu  Llar Jubilats Secà S. Pere  Pista Poliesportiva Ginestá  

Comandància Guardia Civil  Institucional 
Ceip Ginesta  C. 

Educatiu  Ceip Terres De Ponent  

Taula 5.3-16 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Seca de Sant Pere Font: Elaboració 
pròpia 
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• Pardinyes 

 
Figura 5.3-13 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Pardinyes Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

centre Educació Ambiental  

C. Social  

Palau de Congressos (en 

const.)  
Comercial 

associació Shalom  camp fútbol Pardinyes  

C. 

Esportiu  

centre cívic Pardinyes  pavelló Pardinyes  

IES Josep Lladonosa  

C. 

Educatiu  

piscines Pardinyes  

llar Infants privada Al-Gi  circuit skate  

escola bressol Pardinyes  tir amb arc  

CEIP Pardinyes  pista poliesportiva Pardinyes II  

CEIP Riu Segre  pista poliesportiva Pardinyes I  

Taula 5.3-17 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Pardinyes.  Font: Elaboració pròpia 
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• Centre Históric  

 
Figura 5.3-14 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Centre Històric Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Sala Exposicions Sant Joan  

C. 

Cultural  

Clínica Montserrat  

C. Sanitari  
Arxiu Provincial  Servei Matern Infantil  

Biblioteca Publica  Cap Eixample Creu Roja  

Teatre Principal  C.A.P. Prat De La Riba  

Imac Edifici Joventut Republicana  Esplai Jubilats S. Anastasi  

C. Social  

Sala Exposicions  Leandre Cristòfol  Casa De La Misericòrdia  

La Seu Vella  Llar Jubilats Ereta  

La Suda  Centre Cívic Centre Històric  

Sala Exposicions La Panera  Centre Municipal Companyia  

Auditori Enric Granados  Serveis Socials Centre Històric  

Col�Legi Cor De Maria  

C. 

Educatiu  

Local Veïnal Jaume I  

Iei Institut Estudis Ilerdencs  
Oficina Atenció Social 

Maranyosa  

Escola Bressol Centre Històric  Llar De Jubilats De Bonaire  

Escola Bressol Josep Borras  Centre Cívic Democràcia  

Col�Legi Cervantes  Mercat Del Pla  Comercial  

Conservatori Municipal De Música  Policia Nacional  

Institucional Ceip Pràctiques I  Comissaria Policia Nacional  

Ceip Cervantes  Guardia Urbana  

Col�Legi Estonnac  

Estació Autobusos  Mobilitat  
Pista Poliesportiva La Panera  

C. 

Esportiu  

Taula 5.3-18 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Centre Històric.  Font: Elaboració pròpia 
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• Princep De Viana - Clot  

 
Figura 5.3-15 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Príncep de Viana Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Cambra De Comerç  Comercial  
Escola Bressol Germans 

Grimm  

C. 

Educatiu  

Centre Municipal Remolins 

Democràcia  C. Social  
Acadèmia Cots  

Aavv Clot De Les Granotes  Ies Escola Del Treball  

Comissaria Mossos Esquadra  Institucional  Col�Legi Sagrada Família  

Clínica De Ponent  C. Sanitari  Ceip Princep De Viana  

Taula 5.3-19 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Príncep de Viana. Font: Elaboració pròpia 
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• Basses, Montcada, Boixadors 

 
Figura 5.3-16 Centres d’atracció i generació de viatges dels barris Basses, Montcada i Boixadors Font: 
(ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Local Social Montcada-Gualda  

C. Social  

Ies Manuel De Montsuar  

C. 

Educatiu  

Aavv Montcada - Pla De Gualda  
Ies Les Basses Escola De 

Jardineria  

Residència Avis Joviar  Ceip Espiga  

Pistes Atletisme Les Basses  C. 

Esportiu  
Ceip Sant Jordi  

Tenis Urgell  

Taula 5.3-20 Centres d’atracció i generació de viatges dels barris Basses, Montcada i Boixadors. Font: 
Elaboració pròpia 
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• Vila Montcada 

 
Figura 5.3-17 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Vila Montcada Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Clínica Psiquiàtrica Bellavista  
C. 

Sanitari  

Club Tennis Lleida  
C. 

Esportiu  

Hospital Arnau De Vilanova 

Residència Sanitària  
Ies Sep Guindavols  

C. 

Educatiu  

Taula 5.3-21 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Vila Montcada Font: Elaboració pròpia 
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• Ciutat Jardi 

 
Figura 5.3-18 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Ciutat Jardí  Font: (ALG, 2009)  
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Ceip Ramon Berenguer Iv  

C. 

Educatiu  

Aavv Montserrat  

C. Social  Ceip Ciutat Jardí  Aavv Ciutat Jardí  

Udl E. T. S. Enginyeria Agrària  Residència Avis Castrillon  

Pista Poliesportiva Ciutat Jardí  Centre Penitenciari De Ponent  
Institucional 

Camp Futbol Ciutat Jardí  Parc De Bombers  

Pavelló 11 De Setembre  Heliport  Mobilitat  

Taula 5.3-22 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Ciutat Jardí Font: Elaboració pròpia 
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• Butsenit Rufea 

 

Figura 5.3-19 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Busenit Rufea  Font: (ALG, 2009)  

 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Local Social Camí De La Mariola  

C. Social  

Ies Sep Caparrella  

C. 

Educatiu  

Aavv Butsenit  Institut Gaudí  

Aavv La Caparrella  Aremi Caparrella  

Aavv Arques De Rufea  Centre Menors Edc. El Segre  

Residència Avis Bon Lloc  Escola Municipal Art  

Inef Piscina  

C. 

Esportiu  

Cpee Llar De Sant Josep  

Inef Pavelló  Ceip Creu Del Batlle  

Bike Park Gardeny  

Escola D'hostaleria  

Ceip Antoni Bregós  

Udl Inef  

Taula 5.3-23 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Busenit Rufea Font: Elaboració pròpia 
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• Joc de La Bola 

 
Figura 5.3-20 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Joc de la Bola  Font: (ALG, 2009)  

 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

AAVV Camp d'Esports  C. Social  escola bressol Ronda  

C. 

Educatiu  

Creu Roja  
C. 

Sanitari  
IES Ronda  

camp Fútbol Gardeny  
C. 

Esportiu  

CEIP Sta. Maria de Gardeny  

CEE AREMI  
CEIP Joc de la Bola  

UdL escola Uni. Turisme  

Taula 5.3-24 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Joc de la Bola Font: Elaboració pròpia 
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• Rambla Ferran - Estació  

 
Figura 5.3-21 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Estació  Font: (ALG, 2009) 

 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Acadèmia Martínez  
C. 

Educatiu  
Guàrdia Urbana (Provisional)  Institucional 

Cap Rambla Ferran  
C. 

Sanitari  
Estació Lleida-Pirineus  

Mobilitat  
Aavv Av. Del Segre  

C. Social  Estació Ffcc  
Club Jubilats S. Jordi  

Taula 5.3-25 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Estació Font: Elaboració pròpia 

 

 



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

61 

• Magraners  

 
Figura 5.3-22 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Magraners  Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Camp Fútbol Magraners  

C. 

Esportiu  

Centre Cívic Magraners  C. Social  

Piscines Magraners  Escola Bressol Mangraners  C. 

Educatiu  Pavelló Magraners  Ceip Magraners  

Taula 5.3-26 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Magraners Font: Elaboració pròpia 
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• Escorxador, Universitat 

 
Figura 5.3-23 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Escorxador  Font: (ALG, 2009)  

 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Teatre Escorxador  
C. 

Cultural  
Escola Bressol Rellotge  

C. 

Educatiu  

Pista Poliesportiva Episcopal  
C. 

Esportiu  
Aula Municipal De Teatre  

Cap Ronda 1  C. 

Sanitari  

Escola Les Heures  

Clínica Perpetuo Socorro  Col�Legi Sant Jaume  

Aavv Escorxador  

C. Social  

Col�Legi Santa Anna  

Residència Avis La Milagrosa  Col�Legi Episcopal  

Aavv Universitat  Col�Legi Anunciata Dominiques  

Residencia Avis Montserrat  Udl Facultat De Lletres  

Llar De Jubilats Sta. Teresina  Udl Rectorat  

Taula 5.3-27 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Escorxador Font: Elaboració pròpia 
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• Cappont  

 
Figura 5.3-24 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Cappont  Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Mercat Cappont  

Comercial  

C.A.P. Cappont  
C. 

Sanitari  

Pavelló Firal Pav. 4  
Centre De Formació D'adults 

Segriá  

C. 

Educatiu  

Centre Cívic Cappont  

C. Social  

Bilbioteca I Centre De 

Documentació Udl  

Llar De Jubilats Santa Cecilia  Campus Udl  

Ludoteca Cappont  Escola Bressol Cappont  

Dni Oficina Policia  Institucional  Ceip Cappont  

Piscines Cappont  

C. Esportiu  

Ceip Camps Elisis  

Pavelló De Cap Pont  Ceip Federic Godós  

Camp Futbol At. Segre  Udl Centre De Documentació  

Piscina Camps Elisis  
Udl Escola Universitària 

Politècnica  

Pavelló Nou Pav. 3  
Udl Facultat De Dret I 

Economia  

Pavelló Camps Elisis  
Udl Facultat De Ciències 

Educació  

Taula 5.3-28 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Cappont Font: Elaboració pròpia 
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• Mariola, Gardeny 

 
Figura 5.3-25 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Mariola  Font: (ALG, 2009) 
 

Equipaments Inclosos Tipus Equipaments Inclosos Tipus 

Piscines De Gardeny  

C. 

Esportiu  

Local Joves Calidoscopi  C. Cultural  

Tir Olímpic  Escola Bressol Mariola  

C. Educatiu  

Pista Petanca  Escola Bressol Gargot  

Pista Municipal Pius Xii  Espai Educatiu Pas A Pas  

Pista Poliesportiva Mariola  Casal Infantil La Mariola  

Residència Avis S. Josep  

C. Social  

Ceip Joan Xxiii  

Associació De Jubilats Blocs Joan 

Carles  
Ceip Magí Morera  

Local Veïnal Germanor Pius Xii  Guardia Urbana Cra  Institucional 

Centre Cívic La Mariola  Cap Ronda 2  C. Sanitari  

Taula 5.3-29 Centres d’atracció i generació de viatges del barri Mariola Font: Elaboració pròpia 
 
Entre els equipaments enumerats anteriorment s’han identificat aquells centres 

d’activitat econòmica o infraestructures del transport de rellevància comarcal o 

intercomarcal que per les seves característiques atrauen i/o generen un gran nombre 

de desplaçaments. 
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Aquests centres son: 

• Grans equipaments educatius 

- Universitat de Lleida 

• Grans equipaments de salut 

- Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 

• Grans equipaments esportius 

- Pavelló Barris Nord 

- Camp d’esports de Lleida 

• Grans centres d’activitat econòmica 

- CIM Lleida 

- Logispark Lleida 

- Polígon industrial El Segre 

- Polígon dels Frares 

- Pcital Gardeny 

• Grans infraestructures de transport 

- Estació ferroviària 

- Estació d’Autobusos 

Els principals polígons industrials i centres de treball de Ponent es localitzen a l’entorn 

de Lleida: 

- CIM Lleida 

- Logispark Lleida 

- Polígon industrial El Segre 

- Polígon dels Frares 

Està prevista la posada en marxa de dos més 

- SAE Torreblanca- Quatre Pilans 

- SAE associats a l’aeroport de l’Alguaire. 

Aquests centres presenten un model de mobilitat laboral caracteritzats per una gran 

complexitat dels seus desplaçaments que contribueix al predomini del vehicle privat.  

Per contrarestar aquesta tendència l’ATM de l’Àrea de Lleida fomenta des de 2005 

l’accessibilitat en transport públic als polígons industrials, facilitant l’accés laboral a 

persones sense mitjà de transport propi i incrementant l’oferta de treballadors 

potencials per a les empreses de la zona. 

Aquest servei urbà connecta el municipi amb els polígons del Segre, dels Frares i amb 

CIM Lleida, donant servei a 77.642 viatgers l’any 2007. 
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5.3.4. Estructura econòmica 

5.3.4.1 Indicadors econòmics 

Com a dades de referència per a la descripció dels indicadors, s’ha tingut en compte el 

darrer butlletí socioeconòmic de Lleida. 

Comptes de cotització a la seguretat social per gra n sector d’activitat 

Al darrer any (2009), la tendència de la ciutat de Lleida és similar a la de la resta de 

Catalunya, destaca la baixada de la construcció en un – 21,3% i la pujada de 

l’agricultura + 4%. 

Activitat 

econòmica 

(CCAE 

2009) 

III 

tr.2008 

IV 

tr.2009 

Itr. 

2009 

IItr. 

2009 

IIItr. 

2009 

IIItr.2

009 

(%) 

Var. 

amb 

trim. 

Anter

ior 

(%) 

Variació 

interanual 

(%) 

Agricultura 50 52 54 54 52 09,% -3,7% 4,0% 

Indústria 386 376 367 369 358 5,9% -3,0% -7,3% 

Construcció 869 772 742 720 684 11,3% -5,0% -21,3% 

Serveis 5.033 5.042 4.982 4.956 4.953 81,9% -0,1% -1,6% 

Total Lleida 

municipi 
6.338 6.242 6.145 6.099 6.047 

100,0

% 
-0,9% -4,6% 

Total Lleida 

província 
18.517 18.175 18.041 18.000 17.736 

100,0

% 
-1,5% -4,2% 

Total 

Catalunya 
277.303 270.534 264.934 

265.05

6 

259.43

4 

100,0

% 

-

2,12% 
-6,4% 

Taula 5.3-30 Comptes de cotització a la seguretat social per sector d’activitat Font: (Enciso Rodríguez, 
Allepuz Capdevila, & Alonso martínez, 2009)  
 

 

Figura 5.3-26 Distribució dels usos del sòlper sector  Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz Capdevila, & 
Alonso martínez, 2009) 

  
El ritme de creació d’empreses a la província, presenta un clar procés de regressió des 

del 2007. 

0,9% 5,9%

11,3%

81,9%

Agricultura

Indútria

Construcció

Serveis



 

 

Figura 5.3-27 Evolució i dissolució de societats mercantils a Lleida província  
Allepuz Capdevila, & Alonso martínez, 2009)

  

A Lleida municipi ha crescut més l’atur 

Catalunya, aquest elevat percentatge condiciona especialment a la mobilitat interna, 

que es realitza principalment amb modes no motoritzats de transport.

Els homes aturats superen a les dones en pràcticament 20 

Figura 5.3-28 Atur registrat a la ciutat de Lleida per gènere  
& Alonso martínez, 2009) 

 Per edats, el col·lectiu de població 

entre els aturats registrats, concentrant gairebé la meitat del atur (un 45,2%). A més, 

en el darrer any continuen sent dels que proporcionalment han augmentat més la seva 

taxa d’atur, superats només pels

molt a la població de més edat. Aquest fet posa de manifest una de les principals 

conseqüències socials de l’atur en afectar als principals sustentadors de les famílies.

Figura 5.3-29 Atur detectat a la ciutat de Lleida per franges d’edat  
Capdevila, & Alonso martínez, 2009)

 Per sectors d’activitat s’observa com durant aquest trimestre la 

estat desigual. Mentre que en l’agricultura i en els serveis ha augmentat poc 

significativament en la indústria i en la construcció continua augmentant més.

En l’agricultura l’augment esta sent continuat en els darrers mesos, i anu

gairebé ha arribat a un augment del 50%.
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Evolució i dissolució de societats mercantils a Lleida província  Font:
Allepuz Capdevila, & Alonso martínez, 2009) 

A Lleida municipi ha crescut més l’atur atur que a la província i que a la resta de 

Catalunya, aquest elevat percentatge condiciona especialment a la mobilitat interna, 

que es realitza principalment amb modes no motoritzats de transport. 

Els homes aturats superen a les dones en pràcticament 20 punts. 

Atur registrat a la ciutat de Lleida per gènere  Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz Capdevila, 

Per edats, el col·lectiu de població entre 30 i 45 anys continua sent el més representat 

entre els aturats registrats, concentrant gairebé la meitat del atur (un 45,2%). A més, 

en el darrer any continuen sent dels que proporcionalment han augmentat més la seva 

taxa d’atur, superats només pels majors de 45 anys, fet que reflecteix con l’atur afecta 

molt a la població de més edat. Aquest fet posa de manifest una de les principals 

conseqüències socials de l’atur en afectar als principals sustentadors de les famílies.

Atur detectat a la ciutat de Lleida per franges d’edat  Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz 
Capdevila, & Alonso martínez, 2009) 

Per sectors d’activitat s’observa com durant aquest trimestre la distribució de l’atur ha 

estat desigual. Mentre que en l’agricultura i en els serveis ha augmentat poc 

significativament en la indústria i en la construcció continua augmentant més.

En l’agricultura l’augment esta sent continuat en els darrers mesos, i anu

gairebé ha arribat a un augment del 50%. 
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En la indústria l’atur segueix augmentant, tot i que a nivell quantitatiu no és dels més 

important pel poc dinamisme que té aquest sector en el municipi de Lleida. En la 

construcció, desprès de la gran davall

important, encara que quantitativament afecta a 2.446 persones. Finalment, en el 

sector serveis l’atur es manté en nivells similars als dels darrers trimestres.

Figura 5.3-30 Atur detectat a la ciutat de Lleida per sectors  
& Alonso martínez, 2009) 
  

En termes relatius l’atur registrat de la població estrangera continua sent més 

important al municipi de Lleida, a la vegada que també és el territori on l’augment de 

l’atur entre els estrangers ha estat més significatiu. Amb les dades anuals s’observa 

que el pes del col·lectiu de persones estrangeres sobre l’atur total continua sent molt 

important amb el que les seqüeles de la crisi els afecta més. En l’àmbit municipal i en 

el provincial el seu pes supera el 50%.

Figura 5.3-31 Atur detectat a la ciutat de Lleida per estrangers  
Capdevila, & Alonso martínez, 2009)
  

La taxa d’atur estimat a finals del trimestre és del 13,1%, la mateixa que la del 

trimestre anterior, amb el que es manté a nivells elevats. Tot i això, la proví

Lleida segueix entre les províncies amb menors taxes d’atur.

Figura 5.3-32 Atur estimat a la província de Lleida 
martínez, 2009) 
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En la indústria l’atur segueix augmentant, tot i que a nivell quantitatiu no és dels més 

important pel poc dinamisme que té aquest sector en el municipi de Lleida. En la 

construcció, desprès de la gran davallada en el darrer any, l’augment no és tant 

important, encara que quantitativament afecta a 2.446 persones. Finalment, en el 

sector serveis l’atur es manté en nivells similars als dels darrers trimestres.

Atur detectat a la ciutat de Lleida per sectors  Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz Capdevila, 

En termes relatius l’atur registrat de la població estrangera continua sent més 

municipi de Lleida, a la vegada que també és el territori on l’augment de 

l’atur entre els estrangers ha estat més significatiu. Amb les dades anuals s’observa 

que el pes del col·lectiu de persones estrangeres sobre l’atur total continua sent molt 

t amb el que les seqüeles de la crisi els afecta més. En l’àmbit municipal i en 

el provincial el seu pes supera el 50%. 

Atur detectat a la ciutat de Lleida per estrangers  Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz 
Capdevila, & Alonso martínez, 2009) 

La taxa d’atur estimat a finals del trimestre és del 13,1%, la mateixa que la del 

trimestre anterior, amb el que es manté a nivells elevats. Tot i això, la proví

Lleida segueix entre les províncies amb menors taxes d’atur. 

Atur estimat a la província de Lleida Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz Capdevila, & Alonso 
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Pernoctacions en hotels a Lleida ciutat 

Se ha presentat reducció del -2,88% del total de visitants que han pernoctat en hotels 

a Lleida, entre els anys 2008 i 2009 (mesos de gener a novembre). Aquesta reducció 

es produeix per la reducció dels visitants residents a l’estranger (-8,00%) i també pels 

visitants residents a Espanya que han pernoctat en hotels han reduït les seves 

pernoctacions, en un percentatge menor, en un -1,86%. 

S’ha produït una reducció del -3,85% del total de pernoctacions en establiments 

hotelers. Per tant, s’ha produït una disminució del nombre de pernoctacions per 

visitant, de passar-se 1,52 dies (gener/novembre de 2008) a passar-se 1,50 dies 

(gener/novembre de 2009). La reducció prové dels visitants residents a l’estranger, ja 

que han reduït un -12,17% les seves pernoctacions. L’estança mitjana de 

pernoctacions s’han reduït un -4,53%, d’estar 1,66 dies a estar 1,58 dies. 

Els visitants residents a Espanya que han pernoctat als hotels de Lleida (mesos de 

gener i novembre), 182.033 pernoctacions, s’han reduït un -2,00%. L’estança mitjana 

s’ha mantingut pràcticament igual, reducció de -0,15%, d’estar 1,489 dies 

(gener/novembre 2008) a estar 1,486 dies (gener/novembre 2009). 

El grau d’ocupació per habitació ha passat de representar el 38,0% (gener/novembre 

de 2008) a representar el 36,0% (gener/novembre de 2009), per tant la reducció ha 

estat del -5,28%. 

El percentatge de visitants residents a l’estranger respecte als visitants residents a 

Espanya ha disminuït un -6,26%, passant de representar el 19,95% (gener/novembre 

de 2008) a representar el 18,70% (gener/novembre de 2009). 

El percentatge de pernoctacions hoteleres de residents a l’estranger respecte de les 

de residents a Espanya ha disminuït un -10,37% de representar el 22,19% de les 

pernoctacions (gener/novembre de 2008) a representar el 19,89% gener/novembre de 

2009). 



 

 

Figura 5.3-33 Pernoctacions a hotels de la ciutat  
martínez, 2009) 

 

5.3.4.2 Dades de motorització

La tendència dels darrers anys ha estat a la regressió, la motorització s’ha estabilitzat 

en els darrers anys al voltant dels 625,00 vehicles per cada 1.000 habitants. Lleida té 

una quantitat de vehicles i turismes per cada 1000 habitants que està per sota de 

Tarragona i Girona, només està per sota la ciutat de Barcelona, que té un nombre de 

turismes per cada 1000 habitants per sota de 400.
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Pernoctacions a hotels de la ciutat  Font: (Enciso Rodríguez, Allepuz Capdevila, & Alonso 

Dades de motorització  

La tendència dels darrers anys ha estat a la regressió, la motorització s’ha estabilitzat 

en els darrers anys al voltant dels 625,00 vehicles per cada 1.000 habitants. Lleida té 

de vehicles i turismes per cada 1000 habitants que està per sota de 

Tarragona i Girona, només està per sota la ciutat de Barcelona, que té un nombre de 

turismes per cada 1000 habitants per sota de 400. 

 

1991 348,37 37,68 84,14 15,04 485,23
1992 362,88 40,28 87,69 15,70 506,55
1993 366,47 40,35 87,55 16,09 510,46
1994 367,17 40,12 87,57 16,85 511,71
1995 375,99 40,27 89,73 18,30 524,29
1996 394,56 41,14 92,59 19,61 547,90
1997 394,56 41,14 92,59 19,61 547,90
1998 402,62 41,14 94,31 20,78 558,85
1999 418,69 41,53 96,22 22,64 579,08
2000 436,75 42,5 97,97 26,13 603,35
2001 445,7 43,0 99,47 27,42 615,59
2002 441,87 42,36 98,55 28,93 611,71
2003 428,43 40,04 96,34 29,25 594,06
2004 436,89 41,3 98,27 30,08 606,54
2005 431,63 43,35 98,16 30,16 603,30
2006 433,66 47,28 100,07 31,22 612,23
2007 448,57 51,8 104,74 34,70 639,81
2008 435,65 53,31 101,33 34,95 625,24

TOTALMOTOCICLETESTURISMES
CAMIONS i 

FURGONETES

ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ (VEH/1000HAB.)

ALTRES

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 
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Capdevila, & Alonso 
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en els darrers anys al voltant dels 625,00 vehicles per cada 1.000 habitants. Lleida té 

de vehicles i turismes per cada 1000 habitants que està per sota de 

Tarragona i Girona, només està per sota la ciutat de Barcelona, que té un nombre de 
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Figura 5.3-34 Índex de motorització (veh/1000 Hab) Font: (Idescat, 2008). 
 

Capitals Veh/1000 Hab Turismes/1000 Hab 

Barcelona 584,84 377,5 

Lleida 625,24 435,65 

Tarragona 644,53 459,9 

Girona 706,11 478,41 

Taula 5.3-31 Vehicles i turismes en les Capitals de província Font: (Idescat, 2008). 

Respecte a altres ciutats europees, Lleida també esta per sobre de la majoria de 

principals capitals: 

 

Taula 5.3-32 Vehicles i turismes en les Capitals de província Font: (Ajuntament de Bcn, 2009). 

 
Lleida té un equivalent de 2,295 habitants per turisme, molt similar a altres ciutats com 

Madrid, Berna, Frankfurt, Munic, etc. Pràcticament el 70% del parc de vehicles de la 

ciutat són turismes, el 8.5% són motocicletes, el 16,2% camions i furgonetes. Als 

darrers anys, el percentatge de turismes s’ha anat reduint paulatinament, del 72% al 

2004 al 69.7% al 2008. 
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 Ciutats/àmbits 
metropolitans

Any
Habitants
(milers)

Turismes
(milers)

Superfície
 (km2)

Turismes/
1000 hab.

Habitants/ 
turisme

Turismes/
km2

(milers)

Barcelona 2008 1.615,9 608,8 101,0 376,8 2,7 6,0

Madrid 2008 3.284,8 1.381,7 607,1 420,6 2,4 2,3

València 2008 810,1 379,4 136,8 468,4 2,1 2,8

Amsterdam 2008 747,3 215,6 219,1 288,5 3,5 1,0

Belgrad 2008 1.735,0 438,8 3.222,7 252,9 4,0 0,1

Berlín 2008 3.432,0 1.091,2 890,2 317,9 3,1 1,2

Berna 2008 129,4 54,0 51,6 417,2 2,4 1,0
Bolonya 2008 374,9 197,6 140,9 526,9 1,9 1,4

Budapest 2008 1.702,3 596,5 525,2 350,4 2,9 1,1

Estocolm 2008 795,2 296,2 215,9 372,5 2,7 1,4

Frankfurt 2008 672,7 295,3 248,3 439,0 2,3 1,2
Hèlsinki 2008 568,5 221,3 186,8 389,3 2,6 1,2

Londres 2007 7.557,0 2.592,0 1.578,0 343,0 2,9 1,6

Milà 2008 1.295,7 723,9 182,1 558,7 1,8 4,0

Münic 2008 1.367,3 593,9 310,4 434,4 2,3 1,9
Nàpols 2008 963,7 553,6 117,3 574,4 1,7 4,7

Oslo 2008 560,5 212,1 454,1 378,5 2,6 0,5

Praga 2008 1.233,2 633,7 496,1 513,9 1,9 1,3

Roma 2008 2.724,3 1.923,4 1.285,3 706,0 1,4 1,5
Torino 2008 908,8 571,0 130,2 628,2 1,6 4,4

Viena 2008 1.687,3 657,2 415,0 389,5 2,6 1,6

2,5 2,2
Consorci Àrea 

Metropolitana (CAMB) 2008 3.186,5 1.267,2 586,5 397,7
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Taula 5.3-33 Vehicles i turismes en les Capitals de província Font: (Idescat, 2008) 

En paral·lel, el nombre de motocicletes s’ha incrementat (de 6.8% al 8.5%) al mateix 

ritme que el decreixement del nombre de turismes. 

 

Figura 5.3-35 Evolució del parc de turismes de Lleida en relació amb el total Font:Elaboració pròpia a 
partir de (Idescat, 2008) 

  

 

Figura 5.3-36 Evolució del parc de motocicletess de Lleida en relació amb el total Font:Elaboració pròpia 
a partir de (Idescat, 2008) 
 

 
PARC DE VEHICLES

ANY Turismes Motocicletes TOTAL

2004 52.399 4.953 11.786 1.028 2.579 72.745

2005 53.828 5.406 12.242 1.027 2.734 75.237

2006 54.501 5.942 12.576 996 2.928 76.943

2007 57.109 6.595 13.335 1.160 3.258 81.457

2008 57.388 7.022 13.348 1.186 3.420 82.364

69,7% 8,5% 16,2% 1,4% 4,2%
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5.3.5. Estructura Poblacional 

Les persones són els agents responsables de la mobilitat. La seva distribució en el 

territori i les seves necessitats determinen la realitat dels desplaçaments que 

esdevenen en el territori actualment i en el futur. 

Al llarg de tot el segle XX, l’àmbit de les Terres de Lleida va ser un espai amb un 

creixement demogràfic positiu. Aquest comportament ha situat la seva població per 

sobre dels 300.000 habitants l’any 2004. 

 

Taula 5.3-34 Evolució de la població de les Terres de Lleida i de Catalunya, 1900-2001 Font: (Pla 
Territorial Parcial de les Terres de Ponent, 2007) 

 
En el conjunt de comarques el Segrià ha mantingut el seu pes des de l’any 1900. Al 

llarg de tot el segle XX, el Segrià i la Noguera han aconseguit mantenir les seves 

posicions en el rànquing de població, però a partir del tercer lloc s’han produït una 

sèrie de canvis en els volums comarcals que denoten l’empobriment demogràfic de les 

Garrigues en oposició als guanys de població esdevinguts a altres comarques de 

l’àmbit. 

 

Figura 5.3-37 Evolució de la població de les Terres de Lleida i de Catalunya, 1900-2001 Font: (Pla 
Territorial Parcial de les Terres de Ponent, 2007) 

1900 1950 2001 

Segrià 59.443 Segrià 99.177 Segrià 166.090 
Noguera 36.199 Noguera 36.078 Noguera 34.744 
Garrigues 27.013 Garrigues 28.534 Garrigues 31.026 
Urgell 26.145 Urgell 24.798 Urgell 29.723 
Segarra 17.404 Segarra 23.344 Segarra 18.999 
Pla d’Urgell 16.783 Pla d’Urgell 17.819 Pla d’Urgell 18.497 

Terres de Lleida 182.987 Terres de Lleida 229.750 Terres de Lleida 299.079 
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Any 

Població (h) Pes relatiu 

Terres de Lleida 

s. Catalunya (%) 

Creixement relatiu (%) 

Terres  

de Lleida 
Catalunya 

Terres  

de Lleida 
Catalunya 

1900 182.987 1.886.916 9,70   

1910 194.756 2.161.630 9,01 6,43 14,56 

1920 221.561 2.246.259 9,86 13,76 3,92 

1930 219.563 2.705.825 8,11 -0,90 20,46 

1940 210.902 2.809.740 7,51 -3,94 3,84 

1950 229.750 3.160.781 7,27 8,94 12,49 

1960 253.422 3.888.343 6,52 10,30 23,02 

1970 279.173 5.107.567 5,47 10,16 31,36 

1981 289.926 5.956.413 4,87 3,85 16,62 

1991 292.746 6.059.494 4,83 0,97 1,73 

2001 299.079 6.343.110 4,72 2,16 4,68 

 

Taula 5.3-35 Evolució de la posició comarcal segons la població, 1900-1950-2001 Font: (Pla Territorial 
Parcial de les Terres de Ponent, 2007) 

            Població de les capitals de 
província de Catalunya 

Lleida presenta una densitat poblacional 

molt superior a la de l’àmbit de Ponent, a la 

vegada que es tracta del node amb la 

major accessibilitat, tant en transport públic 

com privat. Té actualment 131.731 

habitants (INE 8), amb una àrea 

metropolitana de 200.000 habitants i 

previsions d’arribar als 300.000 habitants. 

Els seu creixement recent la situa al tercer 

lloc de les capitals de província en número 

d’habitants de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Figura 5.3-38 població de les capitals de provincia de Catalunya Font: (Idescat, 2008)  
  

Degut a la intensificació del fenomen migratori al qual Lleida s’ha constituït com a un 

pol d’atracció, els períodes de major 

creixement es van produir entre els anys 

2004-2006 i 2006-2008, amb una mitjana 

d’increment al voltant dels 6.000 habitants. 
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Any 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Evolució Percentual -  0,4% 1,7% -2,0% 0,2% 0,0% 2,4% 4,1% 4,6% 4,6% 

Figura 5.3-39 Evolució poblacional de Lleida  Font: (Idescat, 2008) 
 

La comarca del Segrià hi compta amb una presència majoritària de dones que 

d’homes en totes les franges d’edats. La distribució de la població és majoritàriament 

jove ja que té enregistrats un alt nombre d’habitants d’entre 20 i 40 anys, essent el pic 

més alt el grup d’edat dels 25 als 29 anys. La dinàmica descendent de la gràfica es 

manté constant, tret del grup d’edats dels 60 i 64 anys, on hi ha enregistrat un mínim, 

tant en el cas dels homes com de les dones. 

Una característica de la població que pot tenir conseqüències 

sobre la mobilitat del municipi és la destrucció per edats. Lleida 

compta amb una població madura, on el 59% se situa en el rang 

d’edat productiva entre els 25 i els 64 anys. Un 11% se situa 

entre els 15 i els 24 anys; i un 15% és menor de 15 anys. Altre 

15% se situa per sobre de l’edat de jubilació. 

Figura 5.3-40 Distribució de la Població per edats Font: (Idescat, 2008)  

 

 

Figura 5.3-41 Població per sexe en Lleida/ Distribució per edats Font: (Idescat, 2008)  
 

En els darrers anys el pes de la població de més edat ha tendit a la disminució. De fet 

a partir de l’any 2001 es modifica la tendència a incrementar el pes de la població gran 

i simultàniament, la població de menor edat comença a invertir la seva tendència a la 

pèrdua de pes relatiu.  
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5.3.5.1 La dimensió de les llars i el habitatge 

Un dels grans canvis que s’està donant en l’estructura de les llars a Lleida és, igual 

com està passant a tota Catalunya, la reducció de la dimensió de les llars. És a dir, 

cada cop hi viuen menys persones en una llar. De fet, si l’any 1991 únicament el 

13,2% de les llars de Ponent estaven formades per 1 persona, l’any 2001 aquest 

percentatge s’havia incrementat fins al 20%. De la mateixa manera, la mida promig de 

les llars de Ponent van passar en el mateix període de temps de les 3,2 persones per 

llar a les 2,8 persones per llar. A Lleida, aquesta dimensió a passat de 3,1 en 1991 a 

2,76 en 2001.  

 

  Evolució del nombre de llars Evolució %del nombre de llars 

  
1 

persona 
2 i 3 

persones 
4 o més 

persones 
1 

persona 
2 i 3 

persones 
4 o més 

persones 

Lleida 

2001 8.277 20.102 12.069 20% 50% 30% 

1996 6.518 18.514 13.174 17% 48% 34% 

1991 4790 17.552 14.562 13% 48% 39% 

Taula 5.3-36 Evolució del nombre de llars a la ciutat de Lleida Font: (Idescat, 2008) 
 

Com a conseqüència d’aquesta reducció en la mida de la llar, de ben segur que s’ha 

d’incrementar la pressió en el mercat immobiliari, factor al qual cal sumar-li el simple 

increment de la població.  

 
Figura 5.3-42 Evolució del preu del m2 de l’habitatge de nova construcció a les ciutat de Ponent Font: 
(Departament de mediambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2009)  
 

El pes de l’habitatge unifamiliar sobre la construcció total d’habitatges és important, en 

la definició del model territorial i, per tant, del model de mobilitat.  
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Lleida és, dins de tota la comarca el punt de màxima concentració de nous habitatges 

de baixa densitat amb un percentatge d’habitatge unifamiliar del 32% sobre el total del 

Segrià i 17, 04% sobre Ponent. 

Pel que fa a les tendències, cal considerar que tot i que l’habitatge unifamiliar es 

mostra més irregular que no pas el plurifamiliar, la tendència en els darrers anys ha 

estat a l’alça, seguint la tendència de la construcció en general, que ha portat a que la 

construcció d’habitatges a l’any 2006 sigui el doble de la que hi havia l’any 2000.  

5.3.5.2 Anàlisi poblacional per divisions censals 

La distribució poblacional per zones censals varia entre 667 (per a la secció 005 del 

districte 03) i 2.819 habitants (per a la secció 007 del districte 01) en els casos de 

menor i major nombre respectivament. Entre els districtes, la població va de 3.262 

habitants en el districte 09 a 26.587 habitants en el districte 06 (en els casos de menor 

i major número respectivament). 

La densitat; malgrat això, és un número més representatiu de la variabilitat de la 

distribució poblacional en el territori de Lleida. La densitat per seccions censals oscil·la 

entre 18 i 60.000 habitants per km2, en els casos de menor i major que corresponen a 

las zones 003 del districte 08 i 007 del districte 03 respectivament. 

En el cas de la divisió per districtes, la variabilitat té un mínim de 48 i un màxim de 

31.000 habitants per km2, per als districtes 08 i 04 respectivament. 

Els districtes 04 i 06 es caracteritzen per tenir les majors densitats de població; i el 08, 

09 i 07 les menors. Això es deu no només al petit sector poblacional que hi ha en 

aquestes zones (2% de la totalitat de la població per al districte 9 i 4% per al districte 

8); sinó també a que són les més extenses (103, 27 i 70 km2), en tots els casos amb 

un significatiu percentatge d’àrea rural. 
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Figura 5.3-43 Densitat poblacional per seccions censals. Font: (Elaboració pròpia) 
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6. ANTECEDENTS 

6.1. Planejament de referència. Situació legal, nor mativa i administrativa  

1. El Pla General de Lleida (en endavant PGL)  

El Ple de l’Ajuntament de la ciutat va aprovar per unanimitat el 29 d’abril de 1994 la 

revisió del PGM 1979, que s’ha d’entendre com una revisió ordinària desprès de 16 

anys de vigència de l’anterior pla. 

Es va constituir l’Oficina del Pla que es va encarregar de la redacció del document d’ 

"Avanç de Planejament. Pla General de Lleida. 1995-2015", que el Ple municipal del 

24 de febrer de 1995 va sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies, en 

cloure el procés d’exposició pública de l’Avanç, el Ple Municipal, en data de 21 de 

desembre de 1995, aprovà, una proposta que detalla o orienta algunes de les opcions 

fonamentals per al nou Pla de la ciutat. 

El marc estratègic del Pla són les cinc directrius recollides en l’Avanç de planejament: 

� La capitalitat . La ciutat de Lleida i els pobles de l’entorn formen, segons el Pla 

Territorial General de Catalunya (en endavant, PTGC), un "Sistema urbà de 

reequilibri territorial" dins el qual la ciutat es fixa la fita de creixement residencial 

màxim de 144.263 habitants per a l’any 2015. Sobre aquesta base del PTGC 

es modula la política de sòl del Pla i la necessitat d’impulsar la base productiva 

de la ciutat, amb una bona oferta de sòl industrial, terciari o logístic, i els 

serveis i equipaments de capitalitat; tot això sense deixar de banda les grans 

infraestructures: projecte de tren d’alta velocitat, aeroport, noves autopistes i 

autovies, telecomunicacions. 

� La territorialitat o la ciutat real. El model urbanístic de Lleida-ciutat ha estat 

pensat sobre la base de la seva realitat funcional actual; l’anomenada "Ciutat-

Regió" o "Sistema Urbà" (PTGC). La ciutat real del Pla General de Lleida 2015 

està formada per Lleida i els pobles del seu entorn, que s’han de repartir el 

creixement residencial futur en un hipotètic 70% i 30%, respectivament. Les 

necessitats generals de Lleida s’ajusten a les de la ciutat real i determinats 

temes com l’abocador i el tractament de residus, el subministrament de l’aigua 

potable, la xarxa de camins o el tractament de les aigües residuals (urbanes i 

de caràcter agropecuari) i diversos aspectes mediambientals es troben ja a 

l’ordre del dia d’aquesta "ciutat real". 

� La urbanització . La millora de les condicions de vida de la població té una 

dimensió urbana clara, que es trasllada en el disseny de l’espai urbà com a 



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

80 

escenari de civisme. D’entrada, la ciutat adopta un "model peatonal", per tant, 

l’aplicació del Pla d’Accessibilitat a les vies urbanes i la transformació dels 

principals carrers de la ciutat en "eixos cívics", a part de l’extensió del carril-bici 

i dels transport públic, integren una opció global a favor de la moderació del 

trànsit urbà i d’una mobilitat sostenible. Units a les millores de l’equipament 

públic han de procurar una millora sensible de la qualitat de vida urbana. 
� Sostenibilitat. A part de l’adopció d’una escala "peatonal" de ciutat, que ha de 

minimitzar els consums energètics del sistema, es profunditza en la protecció 

mediambiental i la sostenibilitat urbana. L’ordenació parteix dels aspectes 

edafològics, i de l’edificació, així com de les compatibilitats de les activitats i 

funcions de base urbana.  

I es defineixen i protegeixen els sistemes hidrogràfics naturals, les xarxes de 

reg (sèquies i bassals) i de desguàs (clamors), els camins rurals, els marges, 

els turons, els boscos o arbredes i els erms, així com els espais d’interès 

natural o els parcs territorials, els "corredors ecològics" i els "reservoris 

naturals". 

� Continuïtat del model urbanístic del Pla General de 1979. El concepte de 

continuïtat del model urbanístic del PGM de 1979 s’entén com el manteniment 

global de l’estructura urbana en la ciutat consolidada. També suposa la 

normalitat en el procés de revisió del pla, que s’explicita en la forma de ciutat, 

en la seva zonificació i en la normativa que la desenvolupa i en la integracó del 

planejament de segona escala (plans especials o plans parcials) aprovat i en 

procés d’execució. 

El nou Pla General de Lleida 2015 segueix un model urbanístic complex, que orienta el 

desenvolupament de la ciutat preexistent cap a una ciutat més cívica dins d’un territori 

sostenible, fruit de les noves directrius estratègiques. 

Pel que fa a l’estructura urbana de la ciutat, s’ha dissenyat en base al seu model 

"doble": una malla reticular al sud, orientada per l’eix de la carretera N-II, i una forma 

en malla radial al nord, sobre els eixos vials de la CN-230 i la CN-240. Aquestes dues 

xarxes queden connectades i travades unitàriament pel sistema de ponts, sobre la 

barrera natural del riu Segre en el seu tram urbà. Els elements fonamentals de disseny 

són la xarxa de vialitat combinada amb la zonificació urbanística (usos, densitats i tipus 

de sòls del PGM), i molt especialment el Sistema d’Espais Lliures, amb els verds 

lineals i els "eixos cívics i d’accessibilitat." 

Amb referència als sistemes d’espais lliures i zones verdes i al sistema d’equipaments 

s’ha configurat un model integrat. En els espais lliures i zones verdes la trama formada 

pel conjunt d’elements urbans (parcs urbans, zones verdes, places, jardins...) o 

territorials (espais PEIN, turons, rius...) és "requalificada" i s’estableix una relació entre 

tots ells, amb la projecció d’una xarxa de connexió: corredors naturals o ecològics, 

espais de contacte ciutat-horta i eixos cívics urbans. 
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Els equipaments i elements de serveis públics també s’entenen com una trama 

"focalitzada", en la qual el conjunt d’elements es projecta més coherentment i recolza 

en un grau de concentració i d’ordenació més gran a partir de set "nodes"; tres sobre 

l’eix de la malla de la Ctra. N-II, (Campus de Cappont i la Bordeta-Canal), i dos sobre 

els punts focals del model radial del nord (Ctra. d’Osca i Gualda-Marimunt). 

La forma física del model urbanístic de la ciutat es completa amb la definició d’unes 

"traces", amb la definició de les "vistes" i les "ombres" del Turó de la Seu Vella per a la 

protecció de les visuals de la imatge simbòlica i històrica de la Ciutat. També 

s’introdueixen els referents arqueològics i patrimonials (arquitectònics i 

historicoartístics) potenciadors del teixit urbà i normes específiques de protecció del 

paisatge urbà i l’estètica (Carta del Color). 

En aquest sentit, es pot definir el model urbanístic del nou Pla General de Lleida, com 

a model urbanístic dual (radial per eixos al nord, i de malla orientada al sud), amb una 

estructura integrada per dues trames (una requalificada i l’altra focalitzada pels espais 

lliures, les zones verdes i els equipaments, respectivament), a més de les referències 

simbòliques, constituïdes per la imatge de la Seu Vella i la protecció del paisatge urbà, 

l’estètica i els elements patrimonials. 

2. L’Agenda 21 de Lleida  

L’any 2000 es va aprovar l’Agenda 21 , un document que pretén harmonitzar les 

necessitats socials i ambientals de les ciutats actuals per tal de millorar el nivell de vida 

dels seus habitants. Aquest document s’ha revisat el 2004, d’acord amb un procés 

participatiu local que ha establert fites i nous reptes i que configurarà el nou Pla d'acció 

local per a la sostenibilitat. 

3. El Pla Territorial parcial Ponent (Terres de Lle ida) 

En coherència amb les determinacions del Pla territorial general, el Programa de 

Planejament Territorial ha adoptat les premisses a l’escala general de Catalunya, les 

quals es concreten en criteris de caràcter qualitatiu, per al tractament dels diversos 

components de les propostes d’ordenació, i en hipòtesis, de caràcter quantitatiu, que 

permeten definir diferents escenaris econòmics i demogràfics als quals les propostes 

d’ordenació ha de poder donar resposta. 

Si bé sense una estricta exactitud conceptual, ja que la majoria de criteris sol tenir 

projecció en els tres sistemes en què s’articulen les propostes dels plans, sí que es pot 

assajar una certa classificació en funció de la major implicació de cada criteri amb un o 

altre sistema: 

a) Sistema d’espais oberts 

� Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu 

biofísica 
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� Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori 

� Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

� Moderar el consum de sòl 

b) Sistema d’assentaments  

� Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes 

� Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 

� Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada 

� Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i 

racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris 

� Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència 

� Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 

� Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà 

c) Sistema de mobilitat  

� Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

 

� Facilitar el transport públic mitjançant la polarit zació i la compacitat dels 

sistemes d’assentaments 

� Atendre especialment la vialitat que estructura ter ritorialment els 

desenvolupaments urbans 

 

4. El Pla Director de Mobilitat de les Terres de Po nent 

El PDM elaborat per ALG, s’emmarca en la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat i 

en el Decret 466/2004, relatiu a certs instruments de planificació de la mobilitat i al 

Consell de la Mobilitat. És un pla congruent amb altres plans d'abast general, entre els 

quals cal destacar: les Directrius Nacionals de Mobilitat, el Pla territorial general de 

Catalunya, el Pla territorial parcial de Ponent i diversos plans sectorials amb 

implicacions sobre la mobilitat i el transport, com són el Pla de l'energia i el Pla 

territorial sectorial d'equipaments comercials. 

El pdM s’entronca amb un seguit d'instruments de planejament que la Llei de la 

Mobilitat considera com "plans específics": la valoració de les possibles afectacions 

ambientals i dels costos socials; el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya o 

el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. 

Així mateix, el pdM s'articula amb els plans de mobilitat urbana ja implantats o en curs 

d'elaboració, sempre tenint com a marc les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM). 
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6.2. Principals projectes i estudis de referència e n termes de mobilitat 

1. El Pla Director de la Bicicleta de Lleida. (Docu ment no aprovat per 

l’Ajuntament) 

A l’abril de 2007 es va redactar el Pla Director de la Bicicleta amb l’objectiu de 

desplegar les mesures d’ordenació i normatives per a la millora estratègica de la 

bicicleta com a mitjà de transport per Lleida, amb la intenció que s’integri en el present 

Pla de Mobilitat Urbana de Lleida, i en el PAUM com a instrument de perfeccionament 

de les línies de planejament i propostes contingudes en el Pla General. 

2. Estudi d’implantació d’un sistema públic de llog uer de bicicletes a la ciutat de 

Lleida. (Document no aprovat per l’Ajuntament) 

L’estudi conclou que en l’actualitat és més viable a la ciutat de Lleida un sistema de 

préstec públic de bicicletes d’atenció personal amb 8 punts de préstec basats en els 

centres universitaris. A més a més, els punts de préstec principals es proposa que 

disposin de serveis complementaris d’aparcament vigilat, reparacions bàsiques, 

informació respecte itineraris ciclables, etc., i esdevinguin focus importants de 

promoció de la bicicleta al municipi. 

3. El Pla Local de Seguretat Viària 

El Pla de Seguretat Viària 2005-2007 elaborat pel Servei Català de Trànsit estableix 

unes línies estratègiques d’actuació per assolir l’objectiu fonamental de reducció de 

sinistralitat viària fins al 30% de les registrades l’any 2000. 

4. Índex de satisfacció dels clients del servei urb à d’autobusos de Lleida 

Amb l’objectiu d’obtenir l’índex global de satisfacció del client de les línies d’autobús de 

Lleida, ALG ha realitzat durant els anys 2007, 2008 i 2009 un procés d'investigació 

basat en entrevistes presencials als autobusos. 

Per avaluar la distància (GAP) entre el grau d’importància i el nivell de satisfacció per a 

cadascun dels atributs del servei pels quals s’ha preguntat sobre: 

� Puntualitat de pas 

� Freqüència de pas 

� Seguretat en la conducció durant el trajecte 

� Horaris de funcionament del servei 

� Neteja dels autobusos 

� Recorreguts adequats 

� Tracte del personal 

� Comoditat dels autobusos 

� Informació d’horaris 

� Informació dels recorreguts 

� Facilitat per la compra dels títols de transport 



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

84 

� Que les parades siguin còmodes 

5. Altres estudis de mobilitat de referència 

L’any 1994, es va redactar un Estudi de mobilitat (Intra) que inclou l’anàlisi de tots els 

modes de transport i els problemes que d’ells deriven (contaminació atmosfèrica, 

acústica, consum energètic i estacionaments). Aquest estudi ha permès tenir en 

compte diversos aspectes de la mobilitat a l’hora de planificar les actuacions 

urbanístiques del municipi. 

L’any 2002 es va dur a terme una enquesta ciutadana dirigida per la Fundació Jaume 

Bofill. Aquestes enquestes es centraven especialment en aspectes relacionats amb la 

qualitat de vida dels ciutadans, com poden ser els espais públics, la mobilitat, els 

equipaments i els serveis. Els resultats van ser que es volia una ciutat amb espais més 

lliures de cotxes on s’habilitin zones verdes i àrees per a vianants, que hi hagi una 

millora del transport públic i que la població era conscient dels problemes 

d’aparcament que el transport privat estava originant. 

Durant l’any 2006 i 2007 s’han dut a terme diverses accions per començar a planificar 

accions de mobilitat sostenible per l’accés a les escoles i als polígons industrials.  

En aquest sentit, el treball d’Adaptació dels Camins Escolars (2006-2007) realitzat 

conjuntament per DOyMO S.A. i Duna, planifica mesures molt concretes per reforçar 

l’accés a peu dels escolars de totes les escoles públiques i privades de la ciutat. L’any 

2006, a través de l’empresa Intra, Granollers estudia l’accessibilitat als seus polígons 

industrials i n’estableix mesures d’actuació algunes de les quals ja s’han concretat. 

Estudis  realitzats per l’Equip consultor 

1 Estudi de factibilitat d’un aparcament a la Plaça de Ricard Vinyes  2006 

2 
Millores en l’ordenació del trànsit i en la regulació semafòrica de l’àmbit d’afectació de les 

cruïlles: Principe de Viana – Prat de la Riba, Av. Catalunya – Av. Madrid  
2006 

3 
Estudi de captació de la nova rotonda de la cruïlla entre l’Avinguda de l’Exèrcit amb el 

carrer Cts i Gaixan 
2008 

4 Estudi de la millora de la mobilitat al voltant de l’Hospital Arnau de Vilanova 2008 

5 Estudi de la millora de la mobilitat dels accessos a la Mariola 2008 

6 
Estudi de mobilitat relacionat amb la ubicació d’una nova Mesquita al Polígon Industrial 

del Segre 
2008 

7 
Estudi de mobilitat generada d’un equipament comercial de Lleida situat al costat de 

l’estació de tren 
2008 

8 
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del pla Parcial urbanístic sur-4 secà de Sant 

Pere 
2008 

9 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector “Sur 8-9-23” 2008 

10 Estudi de factibilitat de los aparcaments (Centre de convencions) 2008 
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Taula 6.2-1 Estudis realitzats per DOyMO S.A.. Font: (Elabració pròpia) 

6. El pacte per la Mobilitat de Lleida 

El Pacte per a la Mobilitat Sostenible i Segura a Lleida és un instrument més del 

desplegament de l’Agenda 21 de Lleida en l’avenç pel camí de la sostenibilitat. El Pla 

d’Acció Local i el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 recullen com a grans 

propostes de ciutat la voluntat i la necessitat d’endegar el procés participatiu que 

condueixi al Pacte per a la Mobilitat Sostenible i Segura. 

Aquest plantejament comporta la necessitat d’obrir aquest fòrum a tota la societat civil, 

i de facilitar que hi estiguin representats tots els agents socials implicats en els canvis 

de les pautes de mobilitat de la població de la ciutat, i més encara, que resti obert a 

tota la societat i que el subscriguin altres grups, associacions o entitats que estiguin a 

favor dels seus principis, objectius i actuacions per dur-lo a terme. 

  

11 Estudi de mobilitat de l’aparcament Lleida Parc 2008 

12 Estudi de factibilitat de l’aparcament de la ciutat Esportiva bàsquet Lleida 2008 

13 Estudi de demanda d’aparcament de les dependències administratives de La G.C. 2008 

14 Estudi d’accessibilitat, trànsit i estacionament per a la reforma de l’estació RENFE 2008 
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7. OBJECTIUS DEL PLA 

Els objectius del PMU seran els signats al Pacte per la mobilitat de la ciutat: 

1. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una 

superfície més gran d’espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i 

seguretat). 

2. Promoure el transport col·lectiu, públic i privat, que sigui de qualitat i competitiu 

respecte al vehicle privat. 

3. Fomentar l’ús racional del cotxe, amb l’aplicació de mesures que facilitin el 

traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles i que 

promoguin la intermodalitat. 

4. Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic 

destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 

5. Augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les 

infraestructures, la gestió del trànsit i l’educació viària. 

6. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents, del 

comerç i de l’intermodalitat. 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme 

les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la 

ciutat 

8. Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats 

pel trànsit. 

9. Fomentar els avenços tecnològics de millora de la mobilitat i el control del trànsit i 

la planificació de l’espai públic amb criteris sostenibles. 

10. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els 

valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius 

establerts en aquest Pacte. Presentacions fetes als membres del Pacte per la 

Mobilitat Sostenible i Segura durant el novembre 2005. 

En el mateix sentit, la Llei de mobilitat 9/2003 fixa un horitzó temporal de sis anys per 

dur a terme els objectius que es plantegin d’acord amb les prognosis de mobilitat 

recollides en aquest estudi, així doncs, els objectius que es pretenen aconseguir 

també s’acorden amb els marcats per les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) que 

són l’instrument de més rang i que constitueixen el marc orientador per a l’aplicació 

dels objectius de mobilitat d’aquesta llei (art.6.1). El propòsit bàsic d’aquestes 

directrius és millorar l’accessibilitat i reduir els impactes negatius del transport.  
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Aquest propòsit s’aconseguirà a través d’una estratègia basada en la integració dels 

cinc següents objectius que el PMU de Lleida els adopta com a propis: 

1. Configurar un sistema de transport competitiu per a tots els modes. 

2. Fomentar la integració social i l’accessibilitat universal. 

3. Contribuir a incrementar la qualitat de vida dels ciutadans. 

4. Proporcionar eixos de desplaçaments segurs. 

5. Establir pautes de mobilitat sostenibles. 

D’altra banda, tant el Pla Director de Mobilitat de les Terres de Ponent com el Pla 

territorial Parcial Ponent (Terres de Lleida), fixen uns objectius de mobilitat a assolir 

que es detallaran quan es fixin els objectius i propostes d’aquest PMU. 
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8. ESTRUCTURA METODOLÒGICA 

8.1. Metodologia General 

Es planteja desenvolupar la metodologia proposada pel plec de prescripcions 

tècniques en la redacció de Plans de Mobilitat Urbana de diferents ciutats catalanes. 

L’estructura metodològica que es proposa s’estructurarà en dues Fases que es 

dividiran en 3 i 5 etapes respectivament. 

 

Figura 8.1-1 Metodologia proposada Font: Elaboració pròpia 
 

8.2. Metodologia de la recollida d’informació 

S’ha realitzat una extensa campanya de treballs de camp, estructurada en dues 

tipologies: 

Treballs de camp vinculats a les infraestructures d e mobilitat  

La recollida de dades es realitza de forma particularitzada per a cadascun dels modes 

de desplaçament existents a la ciutat de Lleida. Tanmateix, a nivell general, es realitza 

un inventariat de caràcter general vinculat a la xarxa bàsica de cadascun dels modes 

de desplaçament: 

FASE 1

FASE 2

DIAGNOSI

1.1.  Territorial i funcional de l’àmbit d’estudi

1.2.  Xarxes de transport: Inventari d’infraestructures i serveis

1.3.  Anàlisi dels desplaçaments

1.4.  Model d’assignació

1.5.  Anàlisi dels impactes del sistema de transport

1.6.  Anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat

Anàlisi Síntesi Diagnosi

1 2 3

2.1.  Descripció de la mobilitat  actual

2.2.  Projecció de futur dels principals paràmetres de la      
f.mobilitat amb la seva devolució tendencial en horitzons a 
n6 i 12 anys

2.3.  Valoració de la incidència actual i esperada del sistema 
nde mobilitat sobre els principis de la planificació de la 
nmobilitat urbana: la competitivitat, la integració social, la 
nqualitat de vida, la salut, la seguretat i la sostenibilitat

Objectius Escenari 
Mobilitat

Proposició
Mesures

Avaluació
Mesures Programa

4 5 6 7 8

PROGRAMA

FASE 1

FASE 2

DIAGNOSI

1.1.  Territorial i funcional de l’àmbit d’estudi

1.2.  Xarxes de transport: Inventari d’infraestructures i serveis

1.3.  Anàlisi dels desplaçaments

1.4.  Model d’assignació

1.5.  Anàlisi dels impactes del sistema de transport

1.6.  Anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat

Anàlisi Síntesi Diagnosi

1 2 3

2.1.  Descripció de la mobilitat  actual

2.2.  Projecció de futur dels principals paràmetres de la      
f.mobilitat amb la seva devolució tendencial en horitzons a 
n6 i 12 anys

2.3.  Valoració de la incidència actual i esperada del sistema 
nde mobilitat sobre els principis de la planificació de la 
nmobilitat urbana: la competitivitat, la integració social, la 
nqualitat de vida, la salut, la seguretat i la sostenibilitat

Objectius Escenari 
Mobilitat

Proposició
Mesures

Avaluació
Mesures Programa

4 5 6 7 8

PROGRAMA
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- Longitud de cada tram 

- Amplada total de cada tram 

- Pendent de cada tram (sempre que sigui superior al 8%) 

- Es realitza un reportatge fotogràfic de cada tram, on es recolliran les seves 

característiques principals 

• Inventariat vinculat als itineraris per vianants 

Es realitza d’un extens inventariat sobre la xarxa bàsica d’itineraris per vianants de la 

ciutat.  

Inventariat de la xarxa bàsica d’itineraris per via nants * 

Amplada total vorera Il�luminació itineraris vianants 

Paviments Senyalització 

Invasió per mobiliari urbà Existència d'arbrat 

Amplada lliure de pas Disseny i Ubicació de guals per vianants 

* Informació subministrada en format digital 

• Inventariat vinculat als itineraris per bicicletes 

Es realitza un extens inventariat sobre la xarxa bàsica d’itineraris per bicicletes a la 

ciutat. 

Inventariat de la xarxa bàsica d’itineraris per bic icletes * 

Amplada carril bici Sentits de circulació 

Paviment carril bici Il�luminació itineraris bici 

Senyalització Aparcaments i capacitat 

Invasió per mobiliari urbà Disseny i Ubicació de guals 

* Informació subministrada en format digital 

 

• Inventariat vinculat a la infraestructura de transp ort públic 

Es realitza un inventariat sobre la caracterització de la infraestructura de transport 

públic de la ciutat de Lleida, tant pel que fa als autobusos urbans, autobusos 

interurbans i FFCC. 

• Inventariat vinculat al servei de taxis 

S’ha inventariat tota la infraestructura vinculada servei de taxis, que consisteix en la 

recollida de totes les parades de taxis de la ciutat de Lleida. 
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• Inventariat vinculat a la infraestructura de transp ort de mercaderies i 
logística 

Es realitza un inventariat envers els espais destinats a la càrrega i descàrrega de 

mercaderies, que inclourà el mercadet de dijous a dissabte. 

• Inventariat vinculat a la infraestructura viària i el transport privat 

L’equip redactor del Pla de Mobilitat realitza un extens inventariat sobre la 

infraestructura viària i el transport privat.  

Inventariat vinculat a la infraestructura viària i el transport privat 

Amplada calçada Total Nombre de carrils 

Amplada calçada Lliure Sentits de circulació 

Paviment calçada Existència de Mitjana 

• Inventariat vinculat als aparcaments 

Es realitza un extens inventariat envers les reserves d’aparcament de la ciutat de 

Lleida. Aquest inventariat es realitza tant des del punt de vista de l’aparcament en 

calçada, com des del punt de vista de l’aparcament fora de calçada. A més a més, es 

definirà el volum de tipologies d’aparcament segons estiguin destinades al vehicle 

privat o a les motocicletes. 

Inventariat vinculat a la infraestructura d’aparcam ents 

Inventariat tipologia aparcament 

en calçada motocicletes  
Inventariat tipologia aparcament en calçada 

motocicletes  
Oferta d'aparcaments a centres 

d'especial interès i edificis singulars 

Nombre de places ofertades 

vehicles 
Nombre de places ofertades motocicletes Recollida de guals per vehicle privat 

• Treballs de camp vinculats a la demanda de mobilita t 

S’estructuren els treballs de camp vinculats a demanda de mobilitat per part de la 

ciutadania a partir de dues metodologies diferenciades. L’objectiu es quantificar i 

definir els fluxos sobre la xarxa i els usos de l’espai públic, a l’hora que s’aporten 

dades de caràcter qualitatiu (percepcions ciutadanes envers la mobilitat, etc.). 

• Demanda de mobilitat vinculada als desplaçaments am b vehicle privat 

Els treballs de camp vinculats a la demanda de mobilitat als desplaçaments amb 

vehicle privat consisteixen d’una banda, en la realització d’una extensa campanya 

d’aforaments manuals i automàtics de vehicles a les principals interseccions de la 

xarxa bàsica per als vehicles i en paral·lel, una campanya d’aforaments direccionals i 

de composició de trànsit en les interseccions crítiques o representatives del model de 

la distribució de mobilitat de la xarxa.  
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Per altra banda, es realitza una campanya d’enquestes relacionada amb la demanda 

de mobilitat amb vehicle privat, l’objectiu de la qual serà determinar les principals 

relacions O/D dins de la ciutat de Lleida, els motius de desplaçament en vehicle privat, 

grups que protagonitzen els desplaçaments en vehicle privat, etc. 

Els aforaments automàtics permeten determinar les intensitats de trànsit en hora 

punta, quart d'hora punta, volum per carril, volum per metre de calçada i índex de 

variació (6.00 a 22.00 hores). També s'obtenen les corbes de distribució horària del 

trànsit. Els aforaments direccionals possibiliten l'obtenció i diferenciació de la intensitat 

de cada moviment en una intersecció i els aforaments de composició distingeixen el 

tipus de vehicle segons categories predefinides. El procés de tractament de les dades 

és el mateix que en el cas anterior. Els aforaments, -tant manuals com automàtics- 

s'acompanyen d'un plànol que indica la localització del punt aforat, els moviments i les 

seccions, segons el cas. 

S’han realitzat un total de 51 aforaments manuals i automàtics, els 36 aforaments 

manuals durant 8 hores i les 15 automàtics durant 4 dies.  

En paral·lel s’ha realitzat una campanya de 500 enquestes d’hàbits de mobilitat en 

vehicle privat, on es consulta sobretot l’origen i destinació dels desplaçaments en dia 

laborable. 

Les enquestes es concentren als accessos a la ciutat de Lleida i serveixen per a 

calibrar el model de simulació de trànsit. 

 

 Figura 8.2-1 Exemple d’enquesta O/D Font: Elaboració pròpia 
 

NÚM. HORA ORIGEN DESTINACIÓ

ENQUESTA     Destinació

1 Motocicleta c/ c/ 1 1 Domicil i 1 Domici l i 1 Diària

. 15 2 Turisme cruïl la cruïl la 2 2 Treball 2 Treball 2 2-3 setm.

3 Autocar 3 3 Estudis 3 Estudis 3 1 cop a la semana

.30 4 V.comercial urbanització urbanització 4 4 Gestions de treball 4 Gestions de treball 4 Cap de semana

5 Pesant < 2 eixos 5 5 Gestions personals 5 Gestions personals 5 Eventual

.45 6 Pesant > 2 eixos > 5 6 Compres 6 Compres

7 Altres (especificar) Municipi Municipi 7 Turisme 7 Turisme

.00 8 Oci 8 Oci

9 Visites 9 Visites

10 Altres (especificar) 10 Altres (especificar)

FREQÜÈNCIATIPOLOGIA DE 

    VEHICLE

OCUPACIÓ

(núm. pers.)    Origen

MOTIU
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 Figura 8.2-2Localització de punts d’aforament manuals i automàtics Font: Elaboració pròpia 

• Demanda de mobilitat vinculada als desplaçaments a peu i en bicicleta 

Els treballs de camp vinculats a la demanda de mobilitat als desplaçaments a peu i en 

bicicleta consisteixen en la realització d’una campanya de aforaments manuals de 

vianants i de bicicletes en 45 punts del municipi. 

La campanya de aforaments es complementa amb: 

- Els resultats obtinguts a partir de l’explotació de l’Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana, realitzada l’any 2006 

- Els resultats obtinguts a partir de l’explotació d’altres campanyes d’enquestes 

realitzades a la ciutat de Lleida. 

• Demanda de mobilitat vinculada als desplaçaments am b transport urbà i 
interurbà 

S’han fet servir els resultats derivats del Pla de Millora de la Xarxa d’autobusos de 

Lleida (al 2008 es va dur a terme, per encàrrec d’Autobusos de Lleida, un estudi 

orientat a segmentar la població de Lleida en relació a l’ús del servei d’autobusos 

municipal i, entre els no usuaris, el motius de no ús.) 
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Figura 8.2-3 Localització de punts d’aforament peatonals i bicicleta Font: Elaboració pròpia 

• Demanda de mobilitat vinculada al transport de merc aderies i logística 

S’ha realitzat d’una campanya de rotacions de matrícules vinculada a la demanda de 

mobilitat del transport de mercaderies i logística. L’objectiu es quantificar i representar 

els fluxos de mercaderies a les zones d’estacionament de la càrrega i descàrrega. 

• Demanda de mobilitat vinculada als aparcaments 

La zonificació utilitzada per analitzar la situació de l’aparcament a la ciutat és una 

agregació de les seccions censals del municipis a partir de criteris territorials i de 

homogeneïtat urbana. En la majoria de les noves zones s’han respectat els límits de 

les seccions per tal de mantenir la informació de la que es disposava. L’àmbit d’estudi 

inclou tots els sectors de la ciutat on s’ha detectat una demanda d’aparcament 

important. 

L’oferta s’ha calculat a partir d’una recollida d’informació exhaustiva vial, i desagregada 

d’acord amb els escenaris temporals característics diürn- rotació i nocturn-residencial. 

El procés de quantificació de l’oferta s’inicia amb l’elaboració d’un inventari de l’oferta 

d’aparcament per tipologies, amb l’objectiu de conèixer la capacitat de cada zona 

definida, tant per als residents com per els usuaris forans.  

El procediment empleat per avaluar las places existents a la calçada consisteix en 

determinar la seva localització, la disposició de vehicles que permet i en cas d’estar 

regulades, el tipus i període que possibilita l’esmentada regulació. A l’oferta fora de la 

calçada es diferencia entre garatges de veïns i aparcaments públics. En el cas dels 

primers s’inclou tant l’oferta existent en guals (habitatges de tipus unifamiliar) com en 

garatges de veïns (edificis de tipus plurifamiliar). Els aparcaments públics, inexistents 

en l’àrea d’estudi, es defineixen com a infraestructures d’aparcament a les quals pot 
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accedir la demanda forana mitjançant el pagament d’una tarifa horària, o abonaments 

diürns, i la demanda residencial a través dels abonaments. Per determinar la demanda 

d’aparcament forà en període diürn, s’ha efectuat una anàlisi relativa a la utilització de 

l’oferta d’aparcament a la calçada en aquest període. La metodologia d’avaluació es 

basa en l’estudi de rotació de matrícules, procediment que consisteix en controlar cada 

quart d’hora, durant un dia tipus, una mostra de places legals i il·legals, representativa 

de l’estacionament d’un zona. 

L’estudi de rotació de l’aparcament legal a calçada es realitza conjuntament amb el de 

l’ aparcament il·legal. En aquest cas, donat que les places sotmeses a control no estan 

clarament delimitades, el procediment consisteix en anotar els vehicles que entren i 

surten, per intervals de 15’ en el conjunt de places prohibides. 

8.3. Paràmetres a obtenir: 

- Places fixes: És el percentatge de places que han restat ocupades pel mateix 

vehicle durant tot el període controlat, respecte del total analitzat 

- Distribució del temps de permanència dels vehicles aparcats: S’expressa en 

percentatge de vehicles que estacionen un determinat període de temps i 

permet tipificar el tipus de demanda existent, gràcies a la correlació establerta 

entre motiu de viatge i temps de permanència en una plaça d’aparcament 

- Durada mitjana d’estacionament: És la mitjana de temps que resten estacionats 

els vehicles 

- Índex de rotació total: Es defineix com quocient entre el nombre total d’entrades 

i el nombre de places ofertades. Indica la utilització mitjana, en nombre de 

vehicles, de les places controlades 

- Índex de rotació forana: Es defineix com el quocient entre el nombre total 

d’entrades de forans durant el període considerat i el nombre de places 

ofertades. Indica la utilització mitjana per part del forà, en nombre de vehicles, 

de les places controlades 

- % d’ocupació (hores x plaça): Expressa el percentatge de l’oferta d’aparcament 

(nº de H x P controlades) consumida per la presència de vehicles estacionats. 

Distingirem entre l’ocupació corresponent als residents i als forans de cada 

zona.  

A Lleida, s’han recollit les següents mostres:  

- Carrer Doctora Castells: 35 places 
- Carrer Riu Ebre: 45 places 
- Carrer Jaume II: 42 places 
- Avinguda Blondel: 45 places (Zona blava) 
- Carrer Comerç: 4 places (zona de càrrega i descàrrega) 
- Carrer Comerç: 41 places 
- Rambla d’Aragó: 32 places (zona blava) 
- Carrer Bisbe Messeguer: 37 places (zona blava) 
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- Avinguda Prat de la Riba: 49 places (zona blava) 
- Gran Passeig de Ronda: 32 places (zona blava) 
- Carrer Baró de Maials: 33 places + 4 places de càrrega i descàrrega 

Per expandir els resultats obtinguts a les rotacions de matrícules a tot l’àrea 

considerada, es realitzen uns inventaris d’ocupació i il·legalitat. Un cop quantificada la 

demanda forana per períodes d’estacionament, es procedirà a calcular el dèficit forà 

d’estacionament, que és el resultat de la diferència entre l’oferta i els diferents 

segments de demanda (per durades d’estacionament a cadascuna de les zones). Igual 

que amb el dèficit residencial, s’ha procedit a ponderar el dèficit quantificat inicialment, 

en funció del següent paràmetre: 

- Índex de contacte amb les zones immediates: Distribueix les places de 

superàvit que poden ser ofertades per una zona, entre les zones del seu entorn 

immediat proporcionalment al nivell de contacte amb cadascuna d’elles.  

- Índex de repartiment: Es tracta d’un coeficient que s’aplica sobre el superàvit 

en funció del tipus de demanda. Així, en el cas dels que estacionen < 30’ 

aquest coeficient és 0, ja que difícilment estacionaran a una zona diferent al 

seu lloc de destinació. En el cas dels usuaris entre 30’ i 2 hores aquest 

coeficient és de 0,75, mentre que pels usuaris que estacionen més de 2 hores 

el coeficient serà 1. De manera esquemàtica es recull a continuació el procés 

metodològic descrit, així com els instruments utilitzats 

Procés Metodològic Instruments necessaris 

1. Quantificació de l’oferta d’aparcament 
• En calçada 
• Fora de calçada 

• Inventari d’aparcament 

2. Utilització de l’oferta 
• Forans (període diürn) 

o Quantificació del nombre d’usuaris i 
tipificada per: 

� Lloc d’estacionament (regulat, no 
regulat, C/D), il�legal) 

� Durada d’estacionament 
� Compliment de la regulació 
� Tipologia de vehicle 
� Tipologia d’usuari (resident/forà) 

o Variacions de zones i horàries 
• Residents. Demanda d’aparcament 

o Període nocturn 
 

o Període diürn 

 
 
 
 

• Rotacions de matrícules 
• Inventaris d’il�legalitat 

 
 
 
 
 
 

• Cens de turismes 
• Inventaris d’ocupació nocturna 
• Rotacions de matrícules 

Taula 8.3-1 Exemple de formulari d’aforament Font: (Elaboració pròpia) 
 

 En resum, els treballs de camp realitzats al PMU de Lleida són: 
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Taula 8.3-2 Quadre resum dels treballs de camp realitzats al PMU de Lleida Font: (Elaboració pròpia) 

  

Estudis  Realitzats per L’Equip consultor 

V
eh

ic
le

 P
ri
va

t 
Aforaments automàtics 15 Punts, 4 dies cada punt 

Aforaments direccionals i de composició 
36 Aforaments manuals de 8 

hores 

Xarxa no bàsica + 8 hores xarxa bàsica 
21 Aforaments manuals de 8 

hores 

Enquesta O/D vehicle privat  500 

Vehicle flotant 10 Itineraris 

M
er

ca
d
er

ie
s 

i 

Lo
g
ís

ti
ca

 Enquesta O/D vehicle privat Inventari 

Estudi d’aparcaments C-D (Recollida matrícules intervals 15 

minuts durant 3 hores/zona) 
2 Rotacions 

A
p
ar

ca
m

en
ts

  

en
 c

al
ça

d
a Estudi d’aparcaments Inventari 

Recollida matricules. 2 itineraris de 30 minutes de 

recorregut. 2 dies 
11 Rotacions 

V
ia

n
an

ts
 i
 

b
ic

ic
le

te
s Aforament vianants 

45 punts 8 hores 
Aforament bicicletes 

Xarxa de vianants i bicicletes Inventari 33 km. 
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9. ANÀLISI DE L’OFERTA 

9.1. Oferta global de vialitat 

La mobilitat és una de les funcionalitats urbanes més importants, és necessari 

concebre-la pel conjunt de les seves parts (viatgers, circulació, estacionaments i 

aparcaments, transport públic, zones de càrrega i descàrrega, intermodalitat, 

motorització, etc.) com a un fenomen complex en el temps i l’espai. 

En el sistema de mobilitat incideixen molts factors, uns més estructurals, que són 

pròpiament abordats per aquest Pla de Mobilitat en detall (xarxa viària, dotació de 

transport públic, capacitat d’estacionament, d’aparcament, etc.), i altres més 

conjunturals (les característiques demogràfiques i econòmiques, la magnitud i 

composició del parc de vehicles, etc.). 

Conèixer la xarxa vial és fonamentalment important a l’hora de realitzar un estudi 

d’aquestes característiques per que qualsevol canvi que es faci a la xarxa influirà en el 

funcionament de la mobilitat en el municipi. 

9.1.1. Xarxa vial d’aproximació. Fora de l’àmbit ur bà de la ciutat 

La ciutat de Lleida, es localitza a la confluència dels camins que s’endinsen cap als 

Pirineus (en direcció al Pirineu d’Osca i el Català), l’eix est-oest, que comunica la costa 

central catalana i França  amb l’interior de la Península, i la ruta en direcció a 

Tarragona.  

La xarxa vial externa és la xarxa de carreteres d’aproximació al municipi que permet 

tots els moviments amb els municipis i ciutats properes. Lleida és travessat per dos 

eixos vertebradors que es creuen a la ciutat: l’autovia A-2 i l’autopista AP-2. Ambdós 

corredors viaris recorren la plana donant servei tant als fluxos de llarg recorregut que 

transiten entre el litoral català amb la vall de l’Ebre, com als trànsits interns entre 

comarques. La xarxa d’aproximació de la que s’ha aprofitat Lleida està formada per: 

• Autovia A-2. Constitueix l’itinerari fonamental entre Madrid, Barcelona i la 

frontera francesa. Aquesta via uneix les capitals de quatres comarques: Lleida, 

Mollerussa, Tàrrega i Cervera. 
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• Autopista AP-2. Uneix Saragossa amb Tarragona passant per Les Borges 

Blanques i Lleida. Acompleix una funció similar amb l’anterior però en comptes 

de permetre accedir a la Catalunya central, aquesta autopista enllaça amb el 

corredor mediterrani, l’AP-7, connectant doncs amb el Penedès i el Camp de 

Tarragona, amb un recorregut semblant al del Ferrocarril d’Alta Velocitat (FAV), 

així com el tren convencional, que des de Lleida i passant per Montblanc, 

permet accedir també al Camp de Tarragona i des d’allà fins a la RMB. Des de 

Barcelona s’arriba recorrent una distància de 176, 62 km, en aproximadament 

112 minuts.  

• Carretera N-240/A-22: Comparteix una part important del corredor entre 

Tarragona i Lleida amb l’AP-2 i després es separa anant en direcció Osca. 

Correspon amb l’antiga via romana entre Tarraco i Ilerda. 

• Eix occidental N-230: Direcció al Pont de Surt per la Noguera Ribagorçana 

• Eix central C-12/C-13:Des de Tortosa s’enfila fins Lleida i desprès puja per la 

vall de la Noguera Pallaresa en direcció a Sort, a l’igual que fa la línia de tren 

fins a la Pobla de Segur 

Actualment estan en obres alguns trams de la N-240 per transformar-la en autovia i a 

mig termini començaran obres amb el mateix objectiu sobre la N-230 que serà l’A-14. 

La xarxa bàsica presenta una estructura marcadament radial amb Lleida al seu centre. 

La intensitat mitjana diària de vehicles per a aquestes vies és de moderada a alta, 

destacant l’autovia A-2 i l’autopista AP-2 que concentren gran part dels vehicles de 

pas. 

També cal esmentar que ja es pot arribar a Lleida per via aèria ja que s'ha construït 

l’aeroport de Lleida-Alguaire, que segons el seu pla director té una previsió de 400.000 

viatgers i 6.000 tones de mercaderies cada any. 
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Figura 9.1-1 Xarxa vial d’aproximació Font: (DOyMO, 2009) 
 

L’AP-2 forma part de la xarxa transeuropea de comunicacions per carretera (E-90) 

unint a nivell peninsular Saragossa amb Barcelona i passant per Lleida i Les Borges 

Blanques. Hi ha un peatge que és de titularitat estatal i està gestionada per una 

empresa privada. L’import varia en funció del vehicle utilitzat al desplaçament 

(Lleugers, Pesants 1 i Pesants 2) i de la distància recorreguda.  

Les tarifes són relativament homogènies i se situen entre 0,08 i 0,09€/km pels vehicles 

Lleugers i 0,12€/km pels Pesants 1 i 0,19€/km pels Pesants 2. Destaca el fet que 

s’incentiven els llargs recorreguts amb un abaratiment de les tarifes, mentre 

incorporar-se o abandonar la via a l’entorn de Lleida està penalitzat amb un increment 

de preus. 
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€/km Fraga Soses 
Borges 

Blanques 
l’Albí Montblanc  

Lleida 

0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 Lleugers 

0,13 0,12 0,11 0,12 0,13 Pesants 1 

0,20 0,18 0,17 0,19 0,19 Pesants 2 

Taula 9.1-1Tarifació del peatge de l’AP2 Font: (DOyMO, 2009) 

9.1.2. Xarxa de vehicles privats motoritzats del PM U 

S’entén que dins del conjunt de vehicles privats motoritzats s’inclouen: el cotxe, la 

moto i el vehicle de mercaderies. L’oferta viària destinada a la seva mobilitat és aquella 

que li dóna suport tant en el moment que estan circulant per la xarxa com en el 

moment que estan aturats, és a dir, aquelles infraestructures que canalitzen el flux i 

aquelles que serveixen de magatzem. 

El present apartat descriu les característiques de la xarxa viària que suporta el vehicle 

privat en moviment, mentre que l’apartat següent descriu les del vehicle privat en 

estàtic. 

9.1.2.1 La Jerarquització de la xarxa viària. La Xa rxa Bàsica de Circulació. 
Criteris.  

La xarxa destinada al transport privat ha estat jerarquitzada en funció de: 

a) Criteris de Connectivitat. 

• Exterior - interior 

• Interior 

b) Criteris de Funcionalitat i usos. 

c) Criteris de Capacitat i dimensions viàries  

d) La Intensitat mitjana de vehicles (IMD) 

En base a aquests criteris, s’ha definit la xarxa bàsica de circulació de la ciutat: 

“ Xarxa Bàsica és el conjunt de vies necessàries pe r tal d’atendre les necessitats 

de mobilitat i connectivitat en vehicle privat”. 

La xarxa bàsica ha de contenir tota la xarxa de vies d'accés a la ciutat i s’ha d’adequar 

a la demanda de la ciutat, per tal motiu s’ha mesurat la intensitat del trànsit que circula 

en vàries seccions transversals i longitudinals de la ciutat.  

La connectivitat s’estableix entre: 

 a) L’entorn metropolità i la ciutat. 

 b) Les pròpies vies d’accés i entre aquestes i els principals punts d’atracció de 

la ciutat. 
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 c) Els principals punts d’atracció de la ciutat. 

La xarxa bàsica ens serveix com a una potent eina normativa i de gestió que  

proporciona un guany apreciable de la velocitat de circulació per a tots els modes de 

transport motoritzats de superfície.  

La xarxa bàsica s’ha dividit en tres: 

• VIES D’ACCES 

Són aquelles que connecten el municipi amb les vies interurbanes, son vies de 

caracter interurbà exclusives pel trànsit automòbil: Autopistes i autovies urbanes amb 

capacitat fins a 20.000 vh/ dia carril (vh/d i c) o carreteres de fins a 17.000 vh/d i c. 

Aquestes vies de caracter interurbà, solen tenir seccións de un o dos carrils per sentit, 

amplades de carril de 3,4 a 3,6 metres i no disposen de voreres suficients pel trànsit 

de vianants. 

• XARXA PRIMARIA 

La xarxa primaria es divideix en tres grups de vies: 

Rondes Urbanes 

Són vies d’alta capacitat que poden o no tenir els accessos controlats o a diferent 

nivell i que conformen una via de circumval·lació a una determinada zona de la ciutat. 

Les rondes s’utilitzen per realitzar desplaçaments perimetrals o son el recolçament per 

completar alguns dels desplaçaments radials que van d’un punt a un altre de la ciutat. 

Les Rondes tindran una secció mínima de 2 carrils per sentit, preferentment no 

contindran aparcament i disposaran de sincronització semafòrica complerta, en la 

major part de les interseccions no es permeten girs directes a l’esquerre. 

Vies de connectivitat de primer nivell 

Són aquelles que suporten la comunicació des de les rondes o vies d’accés fins als 

barris o districtes d’una ciutat, normalment son grans vies col·lectores que tenen la 

funció de comunicar les grans arteries urbanes amb tots els districtes d’una ciutat. 

Son vies que contenen els desplaçaments radials o de connexió amb els diferents 

barris i solen tenir una capacitat de entre dos i tres carrils per sentit, es permeten girs a 

l’esquerre i no disposen de sincronització semafòrica completa. 

Son vies urbanes amb prioritat del trànsit de penetració (segregació o 

compartimentació d’espais  de calçada i vorera amb una capacitat de <10.500 vh/d i 

carril. 
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• XARXA SECUNDARIA 

Aquesta xarxa es composa per: 

Vies de connectivitat de segon nivell 

Les vies de connectivitat de 2on nivell són aquelles que complementen a les de primer 

nivell alhora d’absorbir la capacitat, tanmateix han de permetre els itineraris de pas i 

l’accessibilitat des de les entrades a la ciutat fins a les àrees d’atracció de cada barri o 

districte i en particular fins a les zones destinades i dotades d’estacionament suficient 

per absorbir la demanda. 

La seva secció pot tenir un carril per sentit i articulen la circulació per l’interior dels 

districtes de la ciutat. 

Poden no estar semaforitzades i tenir les interseccions regulades amb senyalització 

vertical. 

Son vies canalitzadores de trànsit local, amb capacitat per menys de 7.800 vh/d i carril. 

Vies de connectivitat de tercer nivell 

Les vies de connectivitat de tercer nivell són aquelles que tenen una funció 

principalment connectiva, serveixen per completar, homogeneïtzar i donar coherència 

a la trama de la xarxa bàsica. 

Aquestes vies, encara que no acompleixin els requisits de les vies anteriors, permeten 

configurar una xarxa connexa entre sí, permetent la realització de plans de 

senyalització informativa basats en l’ús de la xarxa bàsica.  

La confecció d’una malla homogènia, evitant grans superfícies sense cobrir, obliga a 

l’existència de com a mínim una via bàsica cada 600 metres de secció de la ciutat.  

Son vies de caràcter veïnal, normalment amb seccións de 1 carril per sentit i amplies 

voreres, amb capacitats per menys de 4.800 vh/d i carril. 

• RESTA DE XARXA URBANA. Xarxa local o xarxa no bàsic a 

La xarxa local, és aquella que no és necessària per a cobrir el trànsit general de la 

ciutat, són de vocació residencial i és la més àmplia amb diferència, està composada 

pels carrers que no estan englobats a cap altra de les categories anteriors. 

La xarxa local esta composada per carrers d’estar, de prioritat pel vianant “invertida”, 

amb compatibilitat de trànsits pel mateix espai, espai compartit: carrers de vianants < 

1.000 vh/d amb control d’accessos pels vehicles acreditats; carrer Residencial S-28 

<2.000 vh/d d’accés lliure i plataforma única; carrers Zona 30 <3.000 vh/d amb espais 

segregats o compartit. 



 

 

Distribució de la xarxa bàsica

L’àmbit urbà de la ciutat de Lleida disposa d’una oferta viària de 276,25 km de carrers, 

el 90% de la qual, pot ser utilitzada pels modes de transport motoritzats.

Taula 9.1-2 Longituds per tipus de via 
 

Es considera xarxa bàsica primària aquella que està formada per les vies d’accés, les 

rondes i les vies de connectivitat de primer i segon nive

del total de carrers de la ciutat.

9.1.2.2 Les vies d’accés a la ciutat

Lleida disposa de fins a 17 vies radials de connexió interurbana, que es poden dividir 

en funció de la seva capacitat i de la intensitat de trànsit que suporten:

• 11 d’elles formen part de les vies bàsiques de la ciutat i també es poden dividir 

en dos grups: vies d’accés de categoria 1 (6) i de categoria 2 (5).

• La resta de vies (6) són camins asfaltats o semi asfaltats que connecten la 

conurbació urbana amb petites pob

Artesa, etc. 

 

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS

2 RONDA URBANA

3 SEMIRONDA URBANA

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL

RESTA DE XARXA URBANA 7 RESTA XARXA URBANA

XARXA  PRIMARIA

XARXA SECUNDARIA
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Distribució de la xarxa bàsica  

L’àmbit urbà de la ciutat de Lleida disposa d’una oferta viària de 276,25 km de carrers, 

el 90% de la qual, pot ser utilitzada pels modes de transport motoritzats.

Longituds per tipus de via Font: (Elaboració pròpia) 

Es considera xarxa bàsica primària aquella que està formada per les vies d’accés, les 

rondes i les vies de connectivitat de primer i segon nivell, que composen un 31,24% 

del total de carrers de la ciutat. 

d’accés a la ciutat  

Lleida disposa de fins a 17 vies radials de connexió interurbana, que es poden dividir 

en funció de la seva capacitat i de la intensitat de trànsit que suporten: 

d’elles formen part de les vies bàsiques de la ciutat i també es poden dividir 

en dos grups: vies d’accés de categoria 1 (6) i de categoria 2 (5).

La resta de vies (6) són camins asfaltats o semi asfaltats que connecten la 

conurbació urbana amb petites poblacions de l’entorn: Corbins, Torreserona, 

longitud (km) Km

VIES D'ACCÉS 31,94 31,94       

RONDA URBANA 9,94

SEMIRONDA URBANA 8,41

CONNECTIVITAT 1r NIVELL 14,51

CONNECTIVITAT 2n NIVELL 21,55

CONNECTIVITAT 3r NIVELL 32,90

RESTA XARXA URBANA 157,00 157,00     

276,25TOTAL

32,86       

54,45       

xarxa àmbit urbà

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

L’àmbit urbà de la ciutat de Lleida disposa d’una oferta viària de 276,25 km de carrers, 

el 90% de la qual, pot ser utilitzada pels modes de transport motoritzats. 

 

Es considera xarxa bàsica primària aquella que està formada per les vies d’accés, les 

ll, que composen un 31,24% 

Lleida disposa de fins a 17 vies radials de connexió interurbana, que es poden dividir 

 

d’elles formen part de les vies bàsiques de la ciutat i també es poden dividir 

en dos grups: vies d’accés de categoria 1 (6) i de categoria 2 (5). 

La resta de vies (6) són camins asfaltats o semi asfaltats que connecten la 

lacions de l’entorn: Corbins, Torreserona, 

 

%long. %long.

11,56% 11,56%

3,60%

3,04%

5,25%

7,80%

11,91%

56,83% 56,83%

100,00%

11,90%

19,71%
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9.1-3Capacitat de les vies i camins d’accés a la ciutat Font:(Elaboració pròpia) 
 

Les vies d’accés que composen la xarxa bàsica tenen una capacitat de 8 carrils 

d’entrada i 8 carrils de sortida, el que representa una capacitat potencial 

d’aproximadament 200.000 vehicles al dia. 

La longitud de la xarxa d’accessos que discorre per l’interior de la conurbació urbana 

de Lleida, definida al Pla Territorial de Ponent es de 31.94 km. 

 

Figura 9.1-2 Xarxa viaria principal i camins d’accés Font: (Elaboració pròpia) 
 

La ciutat de Lleida, funciona com el centre d’un àrea metropolitana composada per 

més de 25 nuclis de població que formen un conjunt de més de 350.000 persones amb 

una estreta relació socioeconòmica amb la capital de la comarca. 

Aquesta estreta relació s’ha consolidat en base a una bona xarxa d’infraestructures de 

comunicació amb vehicle privat, que connecten el nucli urbà radialment i directament 

amb pràcticament totes les poblacions i amb les grans arteries de comunicació de 

caràcter peninsular, com l’A-2 i l’AP-2.  Aquestes connexions clarament radials, estan 

molt ben distribuïdes sobre el territori, donat que  connecten a la ciutat en totes les 

direccions. 

1
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Taula 9.1-4 Direcció de les vies d’accés a la ciutat 
 

Totes les direccions del territori disposen de més de 2 o 3 alternatives

ciutat. El següent graf TrasnCAD

Figura 9.1-3 Vies d’accés a la ciutat  
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Direcció de les vies d’accés a la ciutat Font:(Elaboració pròpia) 

Totes les direccions del territori disposen de més de 2 o 3 alternatives

ciutat. El següent graf TrasnCAD® representa les vies d’accés de la ciutat.

 

 

Vies d’accés a la ciutat  Font: (DOyMO, 2009) 
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Totes les direccions del territori disposen de més de 2 o 3 alternatives per accedir a la 

representa les vies d’accés de la ciutat. 

 



 

 

9.1.2.3 La xarxa primaria

Les rondes de la ciutat 

El Gran Passeig de Ronda

Actualment, la ciutat de Lleida només disposa d’un conjunt de vies que funcionen com 

a una gran Ronda Urbana, donat que les gran artèries de caràcter interurbà estan a 

massa distància de la conurbació urbana per

Les vies que la composen tenen una longitud de 9.940.48 metres i es localitzen a la 

banda nord del riu Segre i són les següents: 

Taula 9.1-5 Trams del gran passeig de Ronda 
 

La longitud de la Ronda de la ciutat és de pràcticament 5,3 km i la capacitat oscil·la 

entre els tres carrils del Gran Passeig de Ronda i els dos de la resta de carrers. Pot 

transportar fins 20.000 vehicles per sentit en el tram de més 

Figura 9.1-4 Passeig de Ronda  Font
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primaria  

El Gran Passeig de Ronda  

Actualment, la ciutat de Lleida només disposa d’un conjunt de vies que funcionen com 

a una gran Ronda Urbana, donat que les gran artèries de caràcter interurbà estan a 

massa distància de la conurbació urbana per funcionar com a Ronda. 

Les vies que la composen tenen una longitud de 9.940.48 metres i es localitzen a la 

banda nord del riu Segre i són les següents:  

Trams del gran passeig de Ronda Font:(Elaboració pròpia) 

La longitud de la Ronda de la ciutat és de pràcticament 5,3 km i la capacitat oscil·la 

entre els tres carrils del Gran Passeig de Ronda i els dos de la resta de carrers. Pot 

transportar fins 20.000 vehicles per sentit en el tram de més capacitat. 

 

Font: (Elaboració pròpia) 
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Actualment, la ciutat de Lleida només disposa d’un conjunt de vies que funcionen com 

a una gran Ronda Urbana, donat que les gran artèries de caràcter interurbà estan a 

Les vies que la composen tenen una longitud de 9.940.48 metres i es localitzen a la 

 

La longitud de la Ronda de la ciutat és de pràcticament 5,3 km i la capacitat oscil·la 

entre els tres carrils del Gran Passeig de Ronda i els dos de la resta de carrers. Pot 

 



 

 

La semironda nord-est 

Per una altra banda, existeix una segona semi ronda de 8.41 km

servei al sector nord i est de la ciutat, que connecta la LL

(Alcalde Porqueras) a través del Pont de Pardinyes 

de Pinyana. 

Taula 9.1-6 Trams de la semi-ronda nord

 

La longitud d’aquesta infraestructura és d’aproximadament 8.410,06 m i dóna servei al 

50% de la trama urbana de la ciutat. 

Figura 9.1-5 Semi-ronda nord-est  
 

El Passeig onze de Setembre

A més, Lleida disposa al seu planejament d’una segona via que pot conformar una 

segona gran Ronda Urbana: el Passeig Onze de Setembre, que connecta la Plaça 

Europa amb l’Avinguda de Cots i Gayon de forma discontinua i irregular. 
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Per una altra banda, existeix una segona semi ronda de 8.41 km. que només dóna 

servei al sector nord i est de la ciutat, que connecta la LL-11 i la N-240 amb la N

) a través del Pont de Pardinyes – Carrer Baró de Maials i Avinguda 

ronda nord-est Font:(Elaboració pròpia) 

La longitud d’aquesta infraestructura és d’aproximadament 8.410,06 m i dóna servei al 

50% de la trama urbana de la ciutat.  

 

est  Font: (Elaboració pròpia) 

El Passeig onze de Setembre  

A més, Lleida disposa al seu planejament d’una segona via que pot conformar una 

segona gran Ronda Urbana: el Passeig Onze de Setembre, que connecta la Plaça 

a amb l’Avinguda de Cots i Gayon de forma discontinua i irregular. 
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. que només dóna 

240 amb la N-230 

Carrer Baró de Maials i Avinguda 

 

La longitud d’aquesta infraestructura és d’aproximadament 8.410,06 m i dóna servei al 

A més, Lleida disposa al seu planejament d’una segona via que pot conformar una 

segona gran Ronda Urbana: el Passeig Onze de Setembre, que connecta la Plaça 

a amb l’Avinguda de Cots i Gayon de forma discontinua i irregular.  
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Aquest gran Passeig actualment no 

funciona com a Ronda Urbana donat 

que no és completament perimetral a 

la conurbació urbana del centre ciutat, 

no esta clara la connexió amb Cots i 

Gayon i la velocitat de recorregut és 

més lenta que al Gran Passeig de 

Ronda.  

Actualment és una via que no té una 

funció canalitzadora de la mobilitat, 

sinó funciona com un eix de distribució 

del trànsit. 

 

Figura 9.1-6 Passeig Onze de Setembre  Font: (Elaboració pròpia) 

 

El nou pont Princep de Viana i la configuració de l es rondes de la ciutat 

Durant el 2010 he entrat en funcionament el nou Pont sobre el Riu Segre que 

connectarà la LL-11 amb el carrer de Príncep de Viana. Aquesta connexió permetrà 

crear un itinerari alternatiu a la ronda actual que caldrà potenciar per pacificar 

l’avinguda Madrid, l’Avinguda Blondel. L’Av. Francesc Macià i sobretot la Rambla de 

Ferran. 

Figura 9.1-7 Xarxa de rondes de la ciutat  Font: (Elaboració pròpia) 
 

La composició de les vies de connexió i les rondes ens mostren les artèries 

col·lectores més importants de la ciutat. Les vies principals acaben on comencen les 

rondes i les vies de connectivitat interna de primer nivell. 

 

 

VIES D’ACCÉS
RONDA URBANA
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Vies de connexió interna de primer nivell: 

Les vies que condueixen dels accessos i les Rondes cap als nou districtes o els divuit 

barris o sectors en que es divideix la ciutat, son aquelles que anomenen de 

connectivitat interna de primer nivell, en general, son gran vies col·lectores de gran 

capacitat que permeten vertebrar el territori urbà de forma que es garanteixi la 

connexió entre els diferents sectors de la ciutat. 

Les vies que composen aquesta trama tenen una longitud de 15.890,29 metres i 

connecten les grans infraestructures canalitzadores del transit cap als districtes. 

 

Figura 9.1-8 Xarxa primària  Font: (Elaboració pròpia) 
 

9.1.2.4 Xarxa secundaria 

Vies de connexió interna de segon nivell 

Aquestes vies són aquelles que tenen una funció de connectivitat interna als propis 

barris, normalment són complementàries a les de segon nivell per tenen un caràcter 

més local. S’han quantificat 32,9 km de vies amb aquest caràcter, el que representa un 

11,91% de la xarxa viària, en el graf adjunt estan representades en color verd 

intermitent. 

Vies de connexió interna de tercer nivell 

Aquesta xarxa bàsica secundària s’articula per completar una xarxa bàsica uniforme, 

on la distancia entre vies bàsiques no sigui superior a 300 metres. Aquesta xarxa (on 
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és possible actuar en termes de pacificació del trànsit) suposa un 11,9% de la longitud 

de carrers de la ciutat. 

 
 

Figura 9.1-9 Xarxa secundaria  Font: (Elaboració pròpia) 
 

9.1.2.5 Resta de la xarxa 

Pràcticament el 57% de la xarxa no és bàsica per canalitzar el trànsit de la ciutat, es 

tracta de la xarxa “d’estar”, no de passar.  

Si incloem la xarxa bàsica secundària (tercer nivell), aquesta xarxa no prioritària per a 

l’ús del vehicle privat composaria pràcticament el 69% de la longitud de carrers 

(68,74%), gran part de la xarxa de la ciutat. 

Sobre aquesta xarxa es desenvoluparà gran part de les actuacions de pacificació del 

trànsit, com l’ordenació de zones 30 entre vies bàsiques o la consolidació d’itineraris 

30 amb la creació de carrils bici, ampliacions de voreres, etc. 
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Figura 9.1-10 Jerarquització viaria  Font: (Elaboració pròpia) 

9.2. Vianants 

A la ciutat degut al seu caràcter compacte, gairebé la meitat dels desplaçaments que 

es produeixen al dia es realitzen a peu. Per aquesta raó la xarxa de vianants pren un 

paper molt important en la mobilitat de Lleida.  

Aproximadament 680 quilòmetres lineals de voreres garanteixen el desplaçament dels 

vianants, dels quals 45 km. permeten el trànsit lliure als carrers de Lleida; 2,9 km. 

estan destinats a zona 30 o preferència vianant i 2,7 km. a Rambla. En breu seran 

habilitats per a aquesta finalitat altres 4,6 km. 

Es disposa actualment de vuit ponts per a vehicles i vianants, cinc d’ells sobre el riu 

Segre: El Pont Nou, Pont de la Universitat, Pont vell, el Pont Pardinyes i el recentment 

inaugurat pont Príncep de Viana. Les altres tres proporcionen accés al centre del 

municipi des de la banda nord–occidental, creuant les vies de ferrocarril fins a 

connectar amb el Carrer del Príncep de Viana. Són ells la continuació del carrer dels 

Comtes d’Urgell, el de l’avinguda de l’Alcalde Recasens i la continuació del carrer de 

les Corts Catalans. En aquest mateix sentit de connectivitat està prevista la 
continuació de l’avinguda de Prat de la Riba, que es posarà en marxa quan finalitzi 

l’execució dels treballs de soterrament de les vies de l’AVE. 

L’eix de vianants principal del centre es conforma pel carrer de l’Alcalde Costa, el de 

Sant Antoni fins la Plaça de la Catedral, el carrer Major, la Plaça de la Paeria, la Plaça 

i el carrer de Sant Joan, la Plaça de la Sal, el carrer del Carme i la seva bifurcació, fins 
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per el carrer del Cardenal Remolins-Plaça de Ramon Berenguer; i pel carrer de la 

Magdalena fins el carrer del Pi i Margall.  

En aquest eix, que constitueix la línea comercial central del municipi, conflueixen la 

Travessera del Cardenal Remolins, el carrer de Democràcia, la travessera del Carme, 

les baixades de l’Audiència i Trinitat, el carrer de Saragossa, de Cavallers, l’Alcalde 

Mestre, de la Villa de Foix, del Correu Vell, de Ballester, de les Germanetes i de la 

Paloma. 

A més a més, Lleida compta amb quatre ponts destinats al flux exclusiu de vianants i 

ciclistes, tres d’ells sobre el riu Segre: 

• Passarel·la del Liceu Escolar. És la primera passarel·la de vianants de la ciutat 

i fou inaugurada en 1997. Connecta l'Avinguda de Blondel amb la plaça Blas 

Infante.  

• Passarel·la dels Camps elisis. Connecta els camps Elisis i Cappont amb el 

centre ciutat. 

El tercer restant es localitza sobre les vies del ferrocarril, comunicant el sector nord 

occidental de Lleida amb l’estació de tren. 

En construcció es troba la Passarel·la dels Maristes, que connecta el Carrer República 

del Paraguai amb el Campus universitari de Cappont. La passarel·la tindrà una 

longitud de 163 metres de llarg i 5 d'ample, i comptarà amb un accés directe al parc de 

la canalització del Segre. La seva inauguració està prevista per al mes de juny de l'any 

2010. 

Amb la finalitat de caracteritzar la xarxa de vianants del municipi, s'ha realitzat un 

inventari de les característiques morfològiques d'aquesta. S'ha analitzat l'ample de les 

voreres i el seu pendent i l'existència de guals aptes per a la circulació de les persones 

amb mobilitat reduïda. 

Dels 33 km inventariats, el 76% de les voreres presenta una amplada superior als 1.50 

m. Però, el 4% d’elles (1.32 km.) presenten una inferior a un metre i un 7.4% (2.44 km 

.) entre 1 m. i 1.50 m. El 13% restant és plataforma única. Els casos més crítics es 

presenten en el carrer de la Palma, el de Múrcia, el de Companyia i el de Borras. Pel 

que fa als guals, la majoria d'ells tipus "Barcelona"-no tenen paviment adequat per a 

invidents i en molts casos són inexistents. 

Els majors pendents es presenten en el carrer de Roca Labrador i en el de Bonaire, 

seguits per un important nombre de carrers ubicats principalment al voltant del turó 

sobre el qual se cita La Seu Vella, i els carrers que uneixen l'avinguda del Doctor 

Combelles amb el carrer de Maragall. A la gràfica de pendents i en el pla adjunt, 

l'equivalència entre el valor de classificació i el percentatge és el següent: 
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Calificació en el Plànol Percentatge Calificació en el Plànol Percentatge 

0 0% 3 8% ≤ p < 10% 

1 1% ≤ p < 6% 4 10% ≤ p < 12% 

2 6% ≤ p < 8% 5 12% ≤ p  

Taula 9.2-1 Percentatge de pendents als carrers de la ciutat Font: (Elaboració pròpia) 
 

 

Figura 9.2-1Espais aptes per la circulació de vianants Font: (Elaboració pròpia) 
 

 

Figura 9.2-2 Ample de voreres Font: (Elaboració pròpia) 

  ½ Ciclable

ççççççççççççççççççççJardin/Parc

Plataforma Única

Vianants

! ! ! ! Plaça

Preferencia Vianants

Rambla

XY XY Zona 30

XY XY Zona 30 en breu

   Ancho de voreras (m)

0,0 - 1,0

1,1 - 1,5

1,6 - 2,0

2,1 - 3,0

3,1 - 9,9

Plataforma ùnica
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En l’actualitat, juliol del 2010, la Paeria  està duent a terme actuacions per millorar 

l’accessibilitat als itineraris per a vianants, amb l’objectiu d’assolir que un total de 3.176 

(89,92%) dels guals estiguin adaptats per a vianants. 

En el següent mapa es pot veure l’inventari de guals i la seva classificació segons si 

cal millorar-ho, si estan ben dissenyarts o bé si són inexistents.  

 

Figura 9.2-3 Inventari de guals. Font: (Elaboració pròpia) 
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Figura 9.2-4 Pendent de voreres. Font: (Elaboració pròpia) 

9.3. Bicicletes 

El conjunt de carrils ciclables està conformada per 36 km lineals dels quals 19 km 

corresponen a trams no exclusius per a bicicletes. Dels 17 restants, a 5 km la calçada 

divideix el carril bici en un o altre sentit. En breu estaran operatius altres 4,6 km de 

xarxa.  

Aquesta xarxa es distribueix espacialment conformant zones de connectivitat. 

S'identifiquen 3 zones-corredors principals sobre els quals transcorre la xarxa ciclable.  

• La primera zona s'ubica al nord del centre municipal i la constitueixen el 

Passeig Onze de Setembre (que properament serà estès sobre el Segon 

Passeig de Ronda fins al passeig que es generarà amb el cobriment de les vies 

de l'AVE) i l'Avinguda Pinyana o Avinguda de Balàfia i el carrer del Corregidor 

Escofet connectades per L'Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure. Sobre aquestes 

vies conflueixen altres eixos que també fan part de la xarxa de bicicletes: El 

carrer de l'Arquitecte Goma, i el carrer de l'Enric Farreny. Aquesta zona no 

s'identifica per tens un traçat continu. Es presenten moltes interrupcions en el 

seu recorregut, algunes de les quals seran corregides per les obres que 

s'executen actualment.  

• Una segona zona, de manera més aviat longitudinal, es distribueix sobre el 

corredor del riu Segre, ciclable a banda i banda del seu eix. Per la seva marge 

dreta el recorregut ciclable s'estén fins intersectarse amb el camí de Granyena i 
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pel marge esquerra fins la cruïlla de l'avinguda del Segre amb el Passatge de 

Sant Geroni, on s'interromp. En aquest punt ja es troba la prolongació que une 

el tram descrit, amb el qual recorre l'avinguda de Pearson fins a la rotonda de 

Font i Quer i el tram ciclable sobre el carrer de Xavier Puig i Andreu. Els costats 

estan units actualment per 2 passarel·les i està projectada la construcció d'una 

tercera. 

• La tercera zona es situa del costat sud del riu i es compon per l'avinguda de 

l'Estudi General, l'Avinguda Miquel Batllori, l'avinguda d'Artesa, la del Pla 

d'Urgell, el carrer del Campament, l'avinguda de Barcelona, el carrer del riu 

Ebre i l'avinguda de les Garrigues. De les tres zones enumerades, aquesta és 

la que presenta major inconnexió entre els seus braços components. 

El carril bici transcorre sobre dos materials fonamentalment: Arena i asfalt. Malgrat 

això, sobretot quan ho fa sobre sorra és notable l'absència de senyalització vertical o 

horitzontal o de delimitació en la majoria dels trams ciclables. D'altra banda, l’itinerari 

en general és discontinu, i per l'absència de connexió entre les zones identificades, per 

les mateixes deficiències entre cadascuna d'elles, per els perillosos canvis de costat 

d'alguns trams, o per l'absència de carril en algun dels sentits.  

Pel que fa a l'ample de carrils, el 64% presenta una amplada de 1,00 m. i el 29% de 

2,00 m. Un 7% dels carrils presenta amples superiors a uns 2,00 m incloent els trams 

ciclables no asfaltats. A més, a 2.6 km de la xarxa no hi ha senyalització horitzontal ni 

vertical que identifiqui el carril com ciclable. Per trams que sumen gairebé 11 km. cal la 

senyalització vertical. 

Durant la realització del treball de camp no es va detectar la presència de zones 

d'aparcament per a bicicletes, encara que se sap que existeixen punts instal·lats per 

l'ajuntament consistents en tubs metàl·lics amb forma de "U" invertida (Disseny 

Sheffield o Universal) i capacitat per a dues bicicletes a cadascun. En total hi ha 

capacitat per a aparl moment, reserves d’aparcamentcar 538 bicicletes. 

Actualment, els autobusos urbans i de manera prioritària la línia d’autobús dels 

polígons industrials (la LP) facilita que les persones usuàries puguin pujar-hi la bici. Es 

tracta d’una mesura senzilla però simbòlicament important concertat entre l’Ajuntament 

i els Sindicats CCOO i UGT en el darrer Pacte Social per a la Ciutadania de Lleida 

(2007-2011) 

La bicicleta té previst el seu espai dins el bus (màxim de dues bicicletes per trajecte), 

amb cinturó de retenció. La mesura beneficia especialment aquells treballadors i 

treballadores que volen desplaçar-se a la feina en bicicleta i precisen o prefereixen 

complementar el trajecte en bus. Des del punt de vista de la seguretat per la persona 

usuària de la bicicleta (qui conegui l’estat d’alguns carrers dels polígons m’entendrà de 

seguida), pujar al bus per fer alguna part del trajecte pot suposar una mesura de 

protecció. 
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Figura 9.3-1 Espais aptes per a la circulació de bicicletes. Font: (DOyMO, 2009) 
 

 

 

Figura 9.3-2 Espais aptes per a la circulació de bicicletes. Font: (DOyMO, 2009) 
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Figura 9.3-3 Senyalització vertical i horitzontal. Font: (DOyMO, 2009) 
 

 

Figura 9.3-4 Invasió del carril bici. Font: (DOyMO, 2009) 

  

El pendent dels vials no és un problema en l'itinerari dels carrils bici, només en casos 

molt puntuals es troben inclinacions. A l'àmplia majoria dels carrils es presenta un 

pendent de 0 graus. A la gràfica de pendents i en el pla adjunt, l'equivalència entre el 

valor de classificació i el percentatge és el següent: 

 

Manca senyalització vertical

Manca senyalització vertical i horitzontal

Invasió per circulació de trànsit

Invasió per estacionament

Invasió pel mobiliari
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Calcificació en el Plànol Percentatge Calcificació en el Plànol Percentatge 

0 0% 3 8% ≤ p < 10% 

1 1% ≤ p < 6% 4 10% ≤ p < 12% 

2 6% ≤ p < 8% 5 12% ≤ p  

9.3-1 Percentatge de pendents dels carrils bici. Font: (DOyMO, 2009) 
 

 

Figura 9.3-5 Invasió del carril bici. Font: (DOyMO, 2009) 
 

 A Lleida no hi ha fins ara cap servei púbic ni privat de préstec de bicicletes, tot i que el 

2007 es va realitzar un estudi que avaluat tres grans alternatives de sistemes públics 

de préstec de bicicletes, en base a les experiències realitazades en una gran diversitat 

de ciutats europees i que va concloure que en l’actualitat és més viable un sistema de 

préstec públic de bicicletes d’atenció personal amb 8 punts de préstec basats en els 

centres universitaris. A més a més, els punts de préstec principals es proposa que 

disposin de serveis complementaris d’aparcament vigilat, reparaciones bàsiques, 

informació respecte itineraris ciclables, etc., i esdevinguin focus importants de 

promoció de la bicicleta al municipi. 
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9.4. Transport col·lectiu 

9.4.1. Xarxa ferroviària 

El tren arribà a la ciutat de Lleida l'any 1860 durant una època de recuperació 

econòmica. Cap a finals segle XIX, el tren va enllaçar la ciutat amb Barcelona, 

Saragossa i Tarragona. Per la mateixa època es va construir l'actual estació de trens, 

que és un edifici d'estil francès; i es va crear la Línia Lleida-La Pobla de Segur, 

passant per Balaguer en direcció nord. 

Des de llavors fins ara la xarxa ha evolucionat i Lleida ha esdevingut el node de 

confluència de tots els serveis ferroviaris que circulen per la comarca i per les Terres 

de Ponent, i ha construït al voltant seu un esquema ferroviari radial sobre el qual 

recentment s'ha implantat l’alta velocitat i l’ample internacional de via. Aquesta 

evolució que es veurà complementat amb la construcció del l’Eix Transversal 

Ferroviari. L’anàlisi del sistema ferroviari inclou la infraestructura i el servei prestat als 

viatgers. 

• INFRAESTRUCTURA 

L’actual estructura de la xarxa ferroviària, tal com succeeix amb la viària, està 

determinada per la polaritat exercida per Lleida, que ha esdevingut el node de 

confluència de tots els serveis ferroviaris que circulen per l’àmbit de Ponent. Així, s’ha 

consolidat un esquema ferroviari radial paral·lel als principals eixos viaris de l’àrea 

d’estudi. L’organització de la xarxa de ferrocarril és la següent: 

1. Quatre línies de ferrocarril d’ample ibèric (1.668 mm) i via única, que són: 

• Una línia electrificada amb direcció Barcelona que transcorre per Tarragona o 

Valls segons el  servei. La seva longitud a l’àmbit d’estudi és de 45 km. 

• Una línia electrificada en sentit Barcelona que circula per Manresa. La seva 

longitud a l’àmbit d’estudi és de 70 km. 

• Una línia sense electrificar amb destinació la Pobla de Segur per on circula 

material mòbil dièsel. La seva longitud a l’àmbit d’estudi és de 58 km. 

• Una línia electrificada en direcció Saragossa i Madrid. La seva longitud a 

l’àmbit d’estudi és de 31 km. 

 

2. Una línia d’altes prestacions d’ample UIC (1.435 mm) i via doble electrificada, 

que cobrirà l’itinerari Madrid – Barcelona - Frontera francesa i que actualment 

ja està en servei entre Madrid i Barcelona-Sants. La seva longitud a l’àmbit 

d’estudi és de 64 km. 

Lleida disposa d'una estació de tren (anomenada Lleida-Pirineus) on Renfe Operadora 

serveix diverses línies regionals, nacionals i, des de 2003, d'alta velocitat (AVE, 

direcció Madrid) i on FGC opera la línia Lleida - la Pobla de Segur des de 2004. Amb 

l'arribada del tren d'alta velocitat, l’estació ha estat objecte d'una profunda remodelació 
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interior, així com en el seu entorn, en el marc del Pla de l'Estació. Aquest Pla 

contempla el cobriment de la pràctica totalitat de les vies i la construcció, de diversos 

edificis que oferiran serveis relacionats amb l’oci i el comerç, així mateix també una 

nova estació d'autobusos interurbans. 

• Serveis 

El servei de transport per via fèrria està gestionada en gran part per ADIF, exceptuant 

la línia Lleida - la Pobla de Segur on la gestió correspon a FGC. Per altra banda, 

l'operativa del servei de viatgers correspon en la seva totalitat a RENFE. A través del 

servei d'aquests operadors, Lleida disposa d'una oferta superior a vint serveis al dia, 

que equivaldria a un tren l'hora punta per sentit. Considerant els dos sentits de les 

línies, a Lleida hi ha setanta-dues expedicions diàries, trenta-quatre de regionals i 

trenta-vuit de llarg recorregut. 

L’eix Saragossa-Lleida-Barcelona, que suporta gran part del trànsit ferroviari de llarg 

recorregut de Catalunya, és la línia que canalitza amb gran diferència un major nombre 

de circulacions. La resta de línies presenten un deficient estat de conservació, que 

condiciona la qualitat dels serveis oferts, essent La Pobla de Segur la de menor oferta 

ferroviària, a més, de tot Catalunya. 

Tipus Xarxa Línia Gestor Operador Tipus explotació 

Ample ibèric 

Lleida-Tarragona/Valls-Barcelona 

ADIF RENFE 

Passatgers/Mercaderies 

Lleida-Manresa-Barcelona Passatgers/Mercaderies 

Lleida-Saragossa-Madrid Passatgers 

Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur FGC RENFE Passatgers 

Ample UIC Madrid-Lleida-Frontera francesa ADIF RENFE Passatgers 

Taula 9.4-1 Gestors i operadors de la xarxa ferroviaria de la ciutat Font: (RENFE, 2009) 
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Figura 9.4-1xarxa ferroviaria Font: (RENFE, 2009) 
 

La velocitat comercial de les línies de llarg recorregut presenta una màxima d’accés a 

Barcelona de 75 km/h des de Lleida. L’oferta de regionals és molt menys competitiva, 

amb una màxima velocitat comercial d’accés a Barcelona sobre la línia Lleida-

Manresa-Barcelona que no arriba als 50 km/h. La mateixa situació es dóna a la línia de 

la Pobla, que ofereix una velocitat comercial màxima entre Lleida i Balaguer de 51 

km/h. 

 El dia 7 de gener del 2009, es va aprovar el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012 

de la Generalitat de Catalunya, en què un dels seus apartats estava destinat a crear 

tres línies de rodalies a la província de Lleida a partir de la xarxa ferroviària d'ADIF 

d'ample ibèric. La Xarxa de Rodalies Lleida disposarà com a molt tard el 2012, de tres 

línies de rodalies que, en la seva totalitat, passaran per aquesta estació. Dues d'elles 

seran terminals. 

9.4.1.1  La xarxa d’ADIF 

L’actual xarxa d’ADIF presenta dues subxarxes molt diferenciades. Per una banda 

existeix la subxarxa convencional electrificada i amb ample ibèric de vies i per l’altra 

existeix la subxarxa d’altes prestacions, electrificada i amb ample UIC de vies.  
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Pel que fa al transport de mercaderies, actualment l’única xarxa per on es realitza és la 

convencional. Transcorre fonamentalment a través de la línia de Tarragona i només de 

manera testimonial per la línia de Manresa. Així mateix, l’àmbit de Ponent disposa de 

la terminal de transport combinat del Pla de Vilanoveta. 

Subxarxa convencional 

El servei regional convencional consta de 2 línies: 

• Ca4: Lleida–Barcelona per Manresa, Tarragona o Valls, i  

• R43:Lleida–Saragossa 

Totes es caracteritzen per una baixa freqüència i uns temps de viatge molt elevats. Per 

exemple el trajecte Lleida - Barcelona, que és el servei de mitjana distancia amb major 

freqüència, disposa en l’actualitat de 8 trens diaris per sentit amb una freqüència 

mitjana de 2 hores i un temps de viatge de 2,5 - 3 hores. L’explotació d’aquesta línia 

de mitjana distància es fa mitjançant tres tipus de serveis: 

• Regional: 3 trens per Manresa i 2 per La Plana de Picamoixons 

• Regional Exprés : 1 tren per Tarragona 

• Catalunya Exprés: 2 trens per Valls 

En general, el servei es prestarà a partir de les 6:23 en gairebé tots els casos, 

exceptuant en la línia Lleida-Saragossa Delicias, des d’on els trens parteixen des de 

les 5:43. 

Estació Temps de Viatge 
Nombre d’expedicions diàries 

per sentit 

 Regional Regi. d’altes 
prestacions Regional Reg. d’altes 

prestacions Total 

Mollerussa – Tàrrega - 
Cervera 45 - 55 min* -- 6 -- 6 

Borges Blanques 17 - 22 min -- 5 -- 5 

Saragossa 2h 30 min -- 2 -- 2 

Tarragona/C de  Targna. 1h 45 min 35 min 3 6 9 

Barcelona 2h 30 min - 3 h 1 h  10 min 8 6 14 

*: Temps de viatge a Cervera 

9.4-2 Temps de viatge i nombre d’expedicions de línies regionals Font: (ADIF, 2009) 
 

Així, en l’actualitat s’ofereixen 17 viatges diaris de llarg recorregut en sentit a 

Saragossa, 9 a Madrid, 17 a Tarragona/Camp de Tarragona (3 i 14) i 17 a Barcelona 

amb temps de viatge mínims de 25 minuts per Tarragona, 45 minuts per Saragossa, 1 

hora  per Barcelona i 2 hores per Madrid. 



 

 

Figura 9.4-2Estacions de la xarxa ferroviaria 

 

Subxarxa convencional 

� Línia Lleida- Manresa

a) Recorregut 

3h. 45’ depenent del tipus de producte que s’adquireixi. La línia passa per importants 

poblacions com són Manresa, Terrassa i Sabadell

Figura 9.4-3 Estacions de la xarxa ferroviaria 

 

El trajecte és cobert diàriament i el número d’expedicions es manté més o menys 

constant durant tots els dies de la setmana.

b) Horaris i freqüències
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Estacions de la xarxa ferroviaria Font: (RENFE, 2009) 

Manresa -BCN 

 

 

La línia Lleida

Barcelona té un total de 19 

parades i la durada aproximada 

del trajecte varia entre 2h. 30’ i 

depenent del tipus de producte que s’adquireixi. La línia passa per importants 

poblacions com són Manresa, Terrassa i Sabadell 

Estacions de la xarxa ferroviaria Font: (RENFE, 2009) 

El trajecte és cobert diàriament i el número d’expedicions es manté més o menys 

constant durant tots els dies de la setmana. 

Horaris i freqüències 

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 
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La línia Lleida-Manresa-

Barcelona té un total de 19 

parades i la durada aproximada 

del trajecte varia entre 2h. 30’ i 

depenent del tipus de producte que s’adquireixi. La línia passa per importants 

El trajecte és cobert diàriament i el número d’expedicions es manté més o menys 



 

 

Taula 9.4-3 Temps de viatge i nombre d’expedicions de les subxarxes 
 

� Línia Lleida–La Plana/Picamoixons

a) Recorregut 

Figura 9.4-4 Estacions de la xarxa ferroviaria 
 

RENFE pretén potenciar la utilització del servei de Rodalies per arribar

municipis que serveixen de zona de transbordo com són La Pl

Vicenç de Calders i des d’ells connectar amb els trens que porten fins els municipis 

compresos entre les dues estacions llançadora.

El tren d’aquesta línia funciona tots els dies de l’any encara que varia el seu horari de 

sortida, en direcció cap a Barcelona, els dies festius de la setmana.

b) Horaris i freqüències

 

Primera sortida

Feiner

s 

Dissab

. 

Sortida 

Lleida 
6.23 6:23 

Sortida 

La 

Plana 

8:50 8:50 

Taula 9.4-4 Horaris de sortida i nombre d’expedicions 
 

 

Primera sortida

Feiner

s 

Dissa

b. 

Festiu

Sortida 

Lleida 
6:23 6:23 6:45

Sortida 

BCN 
6:45 6:50 6:50
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Temps de viatge i nombre d’expedicions de les subxarxes Font: (RENFE, 2009)

Plana/Picamoixons -Barcelona  

La línia Lleida

Picamoixons-Barcelona té un 

total de 21 parades i transcorre 

per l’interior fins a Roda de Barà, 

a partir d’allà transcorre paral·lel 

al mar fins a Barcelona. 

Estacions de la xarxa ferroviaria Font: (RENFE, 2009) 

RENFE pretén potenciar la utilització del servei de Rodalies per arribar

municipis que serveixen de zona de transbordo com són La Plana–Picamoixons i Sant 

Vicenç de Calders i des d’ells connectar amb els trens que porten fins els municipis 

compresos entre les dues estacions llançadora. 

El tren d’aquesta línia funciona tots els dies de l’any encara que varia el seu horari de 

direcció cap a Barcelona, els dies festius de la setmana. 

Horaris i freqüències 

Primera sortida Última sortida 
Freqüència mitjana de 

Dissab Festiu

s 

Feiner

s 

Dissab

. 

Festiu

s 

Feiner

s 

 13:10 17:48 17:48 17:48 4 exp. 

 8:50 18:47 18:47 18:47 4 exp. 

Horaris de sortida i nombre d’expedicions Font: (RENFE, 2009) 

Primera sortida Última sortida Freqüència mitjana

Festiu

s 

Feiner

s 

Dissa

b. 

Festiu

s 
Feiners Dissab.

6:45 21:59 21:59 19:30 

10’-50’  

(6:23 a  

8:55) 

21 exp 

10’-

(6:23 a 

8:55)

20 exp.

6:50 20:45 20:45 20:45 

10’-60’  

(6:10 a 

9:20) 

23 exp 

10’-

(6:50 a 

9:20)

22 exp.

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

(RENFE, 2009) 

a línia Lleida–La Plana 

Barcelona té un 

total de 21 parades i transcorre 

per l’interior fins a Roda de Barà, 

a partir d’allà transcorre paral·lel 

al mar fins a Barcelona.  

RENFE pretén potenciar la utilització del servei de Rodalies per arribar-se fins a 

Picamoixons i Sant 

Vicenç de Calders i des d’ells connectar amb els trens que porten fins els municipis 

El tren d’aquesta línia funciona tots els dies de l’any encara que varia el seu horari de 

Freqüència mitjana de 

pas 

Dissab

. 

Festiu

s 

4 exp. 3 exp. 

4 exp. 4 exp. 

Freqüència mitjana 

Dissab. Festius 

-50’ 

(6:23 a  

8:55) 

20 exp. 

25’-50’ 

(6:45 a 

8:55) 

15 exp. 

-60’ 

(6:50 a 

9:20) 

22 exp. 

10’-60’  

(6:50 a  

9:20) 

22 exp. 



 

 

�  Línia Lleida–Tarragona

a) Recorregut 

per Tarragona i a partir de Vilanova i 

Barcelona. 

Figura 9.4-5 Estacions de la xarxa ferroviaria 
 

 Actualment la nova implantació del tren AVE cap a Llei

Renfe a modificar i a suprimir gran quantitat de trens Regionals i Regionals Expres que 

cobrien la ruta, deixant 3 expedicions diàries direcció Lleida i 3 expedicions diàries 

direcció Barcelona en feiner i dissabte; i 2 en fest

b) Horaris i freqüències

 

Primera sortida

Feiner

s 

Dissab

. 

Festiu

Sortida 

Lleida 
6.23 6:23 

Sortida 

TGN 
13:08 13:08 

Taula 9.4-5 Horaris de sortida i nombre d’expedicions 
 

• R43 
� Línia Lleida–Saragossa

a) Recorreguts 

Tren Regional 
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Tarragona–Barcelona 

La línia Lleida 

Barcelona, té un total de 22 

parades amb trens que 

circulen, en direcció cap a 

Barcelona per la zona interior 

fins arribar a Reus, continua 

per Tarragona i a partir de Vilanova i la Geltrú ja no fa cap parada fins arribar a 

Estacions de la xarxa ferroviaria Font: (RENFE, 2009) 

Actualment la nova implantació del tren AVE cap a Lleida ha obligat a la companyia 

Renfe a modificar i a suprimir gran quantitat de trens Regionals i Regionals Expres que 

cobrien la ruta, deixant 3 expedicions diàries direcció Lleida i 3 expedicions diàries 

direcció Barcelona en feiner i dissabte; i 2 en festius. 

Horaris i freqüències 

Primera sortida Última sortida 
Freqüència mitjana de 

pas

Festiu

s 

Feiner

s 

Dissab

. 

Festiu

s 

Feiner

s 

Dissab

13:10 13:45 15:45 15:45 

(6:23-

13:10-

15:45) 

3 exp. 

(6:23

13:10

15:45)

3 

13:08 18:09 18:09 18:09 

(13:08

-

15:09-

18:09) 

3 exp. 

(13:08

15:09

18:09)

3 exp.

Horaris de sortida i nombre d’expedicions Font: (RENFE, 2009) 

Saragossa 

R. Express 
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 – Tarragona -  

Barcelona, té un total de 22 

parades amb trens que 

circulen, en direcció cap a 

Barcelona per la zona interior 

fins arribar a Reus, continua 

la Geltrú ja no fa cap parada fins arribar a 

da ha obligat a la companyia 

Renfe a modificar i a suprimir gran quantitat de trens Regionals i Regionals Expres que 

cobrien la ruta, deixant 3 expedicions diàries direcció Lleida i 3 expedicions diàries 

Freqüència mitjana de 

pas 

Dissab

. 

Festiu

s 

(6:23-

13:10-

15:45) 

3 exp. 

(13:10

-

15:45) 

2 exp.. 

(13:08

-

15:09-

18:09) 

3 exp. 

(13:08

-

15:09-

18:09) 

3 exp. 



 

 

Alvia  

 

Figura 9.4-6 Estacions de la xarxa ferroviaria 

 

La línia Lleida–Saragossa té un total de 11 parades fins a l’estació de Saragossa 

Portillo i 11 fins a Saragossa Delicias, on l’Alvia presta servei directe, sense 

des de Lleida. 

Des de l’Estació Intermodal de Saragossa

alberga l’Estació Central d’Autobusos de Saragossa

el servei de rodalies, poden agafar

Canfranc; cap a l’est, a Vitòria i Logroño; i al sud

Els trens d’aquesta línia presenten variants horàries depenent de l’estació de 

destinació així com del tipus de dia.

b) Horaris i freqüències

 

Primera sortida 

Feiners Dissab. Festius

Sortida  

Lleida 
6:15 9:25 15:00

Sortida 

Zaragoza- 

Portillo 

6:28 9:09 9:09

Taula 9.4-6 Horaris de sortida i nombre d’expedicions 

 

 

Primera sortida

Feiners Dissab. Festius

Sortida  

Lleida 
6:15 8:44 8:44

Sortida 5:43 5:43 6:32
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 Tren hotel 

 

Estacions de la xarxa ferroviaria Font: (RENFE, 2009) 

Saragossa té un total de 11 parades fins a l’estació de Saragossa 

Portillo i 11 fins a Saragossa Delicias, on l’Alvia presta servei directe, sense 

Des de l’Estació Intermodal de Saragossa-Delicias, un edifici de gran envergadura que 

Estació Central d’Autobusos de Saragossa, i que des de juny de 

el servei de rodalies, poden agafar-se trens en direcció nord cap 

Canfranc; cap a l’est, a Vitòria i Logroño; i al sud-est, a Calatayud i Madrid.

Els trens d’aquesta línia presenten variants horàries depenent de l’estació de 

destinació així com del tipus de dia. 

Horaris i freqüències 

 Última sortida Freqüència mitjana de pas

Festius Feiners Dissab. Festius Feiners Dissab.

15:00 18:20 15:00 18:15 

(6:15; 

15:00; 

18:20) 

3 exp 

(9:15;15:00)

2 exp 

9:09 21:18 21:18 21:18 

(6:28;17:20; 

21:18) 

3 exp 

(9:09;21:18)

2 exp 

Horaris de sortida i nombre d’expedicions Font: (RENFE, 2009) 

Primera sortida Última sortida Freqüència mitjana de pas

Festius Feiners Dissab. Festius Feiners Dissab.

8:44 22:19 22:19 22:19 

1h 30’ -2h 

30’(6:15-

10:26) 

10 exp. 

40’

(8:44

10:26)

9 exp

6:32 21:15 21:15 21:15 8’-40’ (5:43-
15´

(5:43
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Saragossa té un total de 11 parades fins a l’estació de Saragossa 

Portillo i 11 fins a Saragossa Delicias, on l’Alvia presta servei directe, sense aturar-se, 

Delicias, un edifici de gran envergadura que 

, i que des de juny de 2008, opera 

se trens en direcció nord cap a Osca, Jaca i 

est, a Calatayud i Madrid. 

Els trens d’aquesta línia presenten variants horàries depenent de l’estació de 

Freqüència mitjana de pas 

Dissab. Festius 

(9:15;15:00) 

 

(15:00;18:15) 

2 exp 

(9:09;21:18) 

 

(9:09;21:18) 

2 exp 

Freqüència mitjana de pas 

Dissab. Festius 

40’-60’ 

(8:44-

10:26) 

9 exp 

1h 30’ 

(8:44-

10:26) 

9 exp 

15´-3h 

(5:43-

15´-3h 

(5:43-
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Zaragoza- 

Delicias 

6:32) 

10 exp. 

12:10) 

9 exp 

12:10) 

9 exp 

Taula 9.4-7 Horaris de sortida i nombre d’expedicions Font: (RENFE, 2009) 
  

• La subxarxa d’altes prestacions 

A la subxarxa d’altes prestacions pertany la línia Madrid–Lleida–Barcelona que circula 

per les vies d’ample UIC a una velocitat màxima de 250 km/h. Es va estrenar el 28 

d’abril de 2008 amb una oferta des de Lleida de 6 expedicions fins Barcelona que 

circulen pel Camp de Tarragona. Les línies d’altes prestacions ofereixen els serveis 

d’AVE i ALVIA (14 trens per sentit). 

Alta Velocitat Española, comunament coneguda com a AVE, és una marca comercial 

de l’empresa operadora Renfe, creada exclusivament per designar el servei amb 

trenes de gran velocitat a España a partir d’abril de 1992. 

 

Figura 9.4-7 Xarxa ferroviariaespanyola d’altes prestacions  Font: (RENFE, 2009) 
 

Els trens utilitzats a les línies Madrid-Barcelona i Madrid-Osca són de les Sèries 102 i 

103 que estan adaptats als requeriments d’ASFA-200 i ERTMS. Els temps de 

recorregut d’aquests trens aproximadament són: 

Des de Madrid-Puerta d’Atocha a: 

 



 

 

Ciutat 

Lleida Pirineus

Osca Osca

Tarragon

a 

Camp de 

Tarragona

Barcelon

a 
Sants

Taula 9.4-8 Longituds de recorreguts 
 

Des de Barcelona Sants a:

Ciutat 

Madrid 
Puerta 

d’Atocha

Saragossa Delicias

Taula 9.4-9 Longituds de recorreguts 
 

� Línia Madrid-Lleida–

a) Recorregut 

 

Figura 9.4-8 Recorregut de la línia  
 

 El recorregut en AVE des de Lleida

Madrid-Barcelona que va començar a operar al febrer de 2008, després de 12 anys 

d’obres.  

La durada del trajecte és de 2h 1

i 8 en dia festiu. 

b) Horaris i freqüències

MADRID

ZARAGOZA
DELICIAS

ATOCHA
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Estació Km. Min. Max. Inauguració

Pirineus 467 2:05  2004 

Osca 380 2:20  2005 

Camp de 

Tarragona 
552 2:30 

 
2006 

Sants 621 2:38 
3:23 

2008 

Longituds de recorreguts Font: (RENFE, 2009) 

Sants a: 

Estació Km. Min. Max. Inauguració

Puerta 

d’Atocha 
691 2:38 3:23 2008 

Delicias 296 1:30 1:55 2008 

Longituds de recorreguts Font: (RENFE, 2009) 

–Barcelona 

 

Recorregut de la línia  Font: (RENFE, 2009) 

El recorregut en AVE des de Lleida-Madrid o al contrari es realitza mitjançant la línia 

Barcelona que va començar a operar al febrer de 2008, després de 12 anys 

La durada del trajecte és de 2h 18’ i es realitzen 9 expedicions en dia feiner o dissabte 

oraris i freqüències 

LLEIDA

LLEIDA -PIRINEUS

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

Inauguració 

Inauguració 

Madrid o al contrari es realitza mitjançant la línia 

Barcelona que va començar a operar al febrer de 2008, després de 12 anys 

8’ i es realitzen 9 expedicions en dia feiner o dissabte 



 

 

 

Primera sortida

Feiner

s 

Dissab

. 

Festiu

Sortida 

Lleida 
7:05 7:05 

Sortida 

Madrid 
5:45 7:30 

Taula 9.4-10 Freqüències de pas 
 

a)  Recorregut 

Figura 9.4-9 Recorregut de la línia  
 

 Lleida disposa d’estació de tren AVE, anomenada Lleida

prop del nucli del municipi de Lleida, al bar

és possible fer el recorregut cap/des de Barcelona 

179 Km. en 1h 10’ aprox.  

La connexió amb Barcelona passa per l’estació i parada de Tarragona anomenada 

Camp de Tarragona, situada

de Tarragona. 

La nova política de promoció de Renfe cap al servei AVE ha fet que es suprimeixin 

molts dels trens Regionals que hi circulaven direcció cap/des de Lleida, en qualsevol 

de les línies existents, i d’aquesta manera deixar l’AVE pels horaris amb més 

demanda. Actualment l’oferta del tren AVE és molt amplia i es compagina amb el 

servei AVANT, un tren d’alta velocitat que ofereix un servei més econòmic.

En l’actualitat el servei AVE i AVANT 

direcció a Barcelona amb una freqüència de pas d’uns 45 minuts i en direcció cap a 

Lleida es fan diàriament 17 expedicions amb una freqüència mitjana de 50 minuts.

b) Horaris i freqüències
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Primera sortida Última sortida 
Freqüència mitjana de 

pas

Festiu

s 

Feiner

s 

Dissab

. 

Festiu

s 

Feiner

s 

Dissab

9:05 22:05 22:05 22:05 2 h. 2 h.

7:30 21:30 20:45 21:30 2 h. 2 h.

Freqüències de pas Font: (RENFE, 2009) 

 

Recorregut de la línia  Font: (RENFE, 2009) 

Lleida disposa d’estació de tren AVE, anomenada Lleida-Pirineus que es troba molt a 

prop del nucli del municipi de Lleida, al barri de Rambla Ferran –Estació. Des de 2008 

és possible fer el recorregut cap/des de Barcelona – Sants cobrint una distància de 

 

La connexió amb Barcelona passa per l’estació i parada de Tarragona anomenada 

Camp de Tarragona, situada a l’antiga estació de Renfe La Secuita - Perafort a 11 Km. 

La nova política de promoció de Renfe cap al servei AVE ha fet que es suprimeixin 

molts dels trens Regionals que hi circulaven direcció cap/des de Lleida, en qualsevol 

existents, i d’aquesta manera deixar l’AVE pels horaris amb més 

demanda. Actualment l’oferta del tren AVE és molt amplia i es compagina amb el 

servei AVANT, un tren d’alta velocitat que ofereix un servei més econòmic.

En l’actualitat el servei AVE i AVANT tenen assignades 19 expedicions diàries en 

direcció a Barcelona amb una freqüència de pas d’uns 45 minuts i en direcció cap a 

Lleida es fan diàriament 17 expedicions amb una freqüència mitjana de 50 minuts.

Horaris i freqüències 

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 
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Freqüència mitjana de 

pas 

Dissab

. 

Festiu

s 

2 h. 2 h. 

2 h. 2 h. 

Pirineus que es troba molt a 

Estació. Des de 2008 

Sants cobrint una distància de 

La connexió amb Barcelona passa per l’estació i parada de Tarragona anomenada 

Perafort a 11 Km. 

La nova política de promoció de Renfe cap al servei AVE ha fet que es suprimeixin 

molts dels trens Regionals que hi circulaven direcció cap/des de Lleida, en qualsevol 

existents, i d’aquesta manera deixar l’AVE pels horaris amb més 

demanda. Actualment l’oferta del tren AVE és molt amplia i es compagina amb el 

servei AVANT, un tren d’alta velocitat que ofereix un servei més econòmic. 

tenen assignades 19 expedicions diàries en 

direcció a Barcelona amb una freqüència de pas d’uns 45 minuts i en direcció cap a 

Lleida es fan diàriament 17 expedicions amb una freqüència mitjana de 50 minuts. 



 

 

 

Primera sortida

Feiner

s 

Dissab

. 

Sortida 

Lleida 
7:52 9:40 

Sortida 

BCN 
6:00 6:00 

Taula 9.4-11 Freqüències de pas 
 

� Línia Lleida–Osca 

a) Recorregut  

 Barcelona-Saragossa 

 

Figura 9.4-10 Recorregut de la línia  

 
 El recorregut des de Lleida cap a Osca o viceversa, obliga a transbordament a 

l’estació Saragossa Delicias. El trajecte entre Lleida i Saragossa en AVE es fa en 45’ 

aproximadament. El mateix temps es requereix per recórrer la distància Saragossa

Osca. 

El trajecte Saragossa-Osca o viceversa també pot realitzar

mitjana distància; malgrat que la durada del trajecte és una mica més llarga (1h 5’). La 

totalitat de serveis entre Saragossa i Osca sumen un total de 9 expedicions en dia 

feiner. 

b) Horaris i freqüències

 

 

 

 

HUESCA

ZARAGOZA
DELICIAS

TRASBORDO
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Primera sortida Última sortida 
Freqüència mitjana de 

Dissab Festiu

s 

Feiner

s 

Dissab

. 

Festiu

s 

Feiner

s 

 9:40 23:00 21:40 23:00 1h 40’ 

 8:00 21:00 21:00 21:00 1h 52’ 

Freqüències de pas Font: (RENFE, 2009) 

Saragossa  Saragossa-Osca 

 

Recorregut de la línia  Font: (RENFE, 2009) 

El recorregut des de Lleida cap a Osca o viceversa, obliga a transbordament a 

l’estació Saragossa Delicias. El trajecte entre Lleida i Saragossa en AVE es fa en 45’ 

El mateix temps es requereix per recórrer la distància Saragossa

Osca o viceversa també pot realitzar-se en trens regionals i de 

mitjana distància; malgrat que la durada del trajecte és una mica més llarga (1h 5’). La 

de serveis entre Saragossa i Osca sumen un total de 9 expedicions en dia 

Horaris i freqüències 

LLEIDA

LLEIDA -PIRINEUS

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

Freqüència mitjana de 

pas 

Dissab

. 

Festiu

s 

1h 40’ 1h 20’ 

1h 52’ 1h 45’ 

El recorregut des de Lleida cap a Osca o viceversa, obliga a transbordament a 

l’estació Saragossa Delicias. El trajecte entre Lleida i Saragossa en AVE es fa en 45’ 

El mateix temps es requereix per recórrer la distància Saragossa-

se en trens regionals i de 

mitjana distància; malgrat que la durada del trajecte és una mica més llarga (1h 5’). La 

de serveis entre Saragossa i Osca sumen un total de 9 expedicions en dia 
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Lleida - 

Saragossa 

Primera sortida Última sortida Freqüència mitjana de pas 

Feiners Dissab. Festius Feiners Dissab. Festius Feiners Dissab. Festius 

Sortida 

Lleida 
7:05 7:05 9:05 22:05 22:05 22:05 

15’-2h. 

(7:05-

13:05) 

11 exp. 

15’-2h. 

(7:05-

13:05) 

11 exp. 

15’-2h. 

(9:05-

13:05) 

11 exp. 

Sortida 

Saragossa 
7:05 8:55 8:55 23:00 22:15 23:00 

1h-2h 

(7:05-

14:55) 

12 exp. 

2h. 

10 exp. 

2h. 

11 exp. 

Taula 9.4-12 Freqüències de pas Font: (RENFE, 2009) 

 

Saragossa 

–Osca 

Primera sortida Última sortida Freqüència mitjana de pas 

Feiners Dissab. Festius Feiners Dissab. Festius Feiners Dissab. Festius 

Sortida 

Saragossa 
17:27 20:36 17:27 20:36 20:36 20:36 2 exp. 1 exp. 2 exp. 

Sortida 

Huesca 
8:10 8:10 8:10 19:35 8:10 19:35 2 exp. 1 exp. 2 exp   

Taula 9.4-13 Freqüències de pas Font: (RENFE, 2009) 

9.4.1.2 La xarxa d’FGC 

� Línia Lleida–La Pobla de Segur 

Des de 2005, FGC gestiona la línia de via única sense electrificar de Lleida–La Pobla 

de Segur on l’operació del servei està encomanada a RENFE. Aquesta línia es 

caracteritza per un servei amb baixes freqüències amb 3 trens diaris per sentit que 

recorren tota la línia més 5 que fan el recorregut comprés entre Lleida i Balaguer amb 

un temps de viatge mínim de 23 minuts. La seva velocitat comercial es de 51 km/h 

entre Lleida i Balaguer, baixant als 39 km/h en el tram que arriba a Tremp.  

Passant per un total de 17 municipis i 41 túnels, aquesta línia formarà part d’una futura 

xarxa de rodalies de Lleida contemplada al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 

2008 – 2012, per aquest motiu la línia ja està integrada al Sistema Tarifari Integrat de 

l’Àrea de Lleida. 

Aquesta línia és una part d’un important eix ferroviari projectat en el 1924 i destinat a 

connectar Baeza (Jaen) amb el municipi francès de Saint Girons (departament 

d’Ariège) i que no es va portar a terme tret de petits trams aïllats com és el cas de la 

línia Lleida-La Pobla de Segur, una línia de 89,35 Km. de longitud. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4-11 Xarxa ferroviaria gestionada per FGC  
 

 Entre els municipis que connecta es troba Balaguer, que concentra el 70% de la 

demanda, la resta del recorregut té un caràcter turístic ja que transcorre per la zona 

del pre-Pirineu. 

a) Recorregut  

les seves rutes es veuen afectades segons si és dia feiner o no de la setmana i per 

uns dies concrets al desembre i al gener

Figura 9.4-12 Recorregut de la línia  
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Xarxa ferroviaria gestionada per FGC  Font: (FGC, 2009) 

que connecta es troba Balaguer, que concentra el 70% de la 

demanda, la resta del recorregut té un caràcter turístic ja que transcorre per la zona 

Aquesta línia és una de les poques 

que queden a Catalunya sense 

electrificar i encara funciona amb 

locomotores diesel. El trajecte 

complet suposa 1hora i 50 minuts i 

30 minuts fins Balaguer. Funciona 

tots els dies de l’any i només dos de 

les seves rutes es veuen afectades segons si és dia feiner o no de la setmana i per 

ets al desembre i al gener 

Recorregut de la línia  Font: (FGC, 2009) 
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que connecta es troba Balaguer, que concentra el 70% de la 

demanda, la resta del recorregut té un caràcter turístic ja que transcorre per la zona 

Aquesta línia és una de les poques 

que queden a Catalunya sense 

ncara funciona amb 

locomotores diesel. El trajecte 

complet suposa 1hora i 50 minuts i 

30 minuts fins Balaguer. Funciona 

tots els dies de l’any i només dos de 

les seves rutes es veuen afectades segons si és dia feiner o no de la setmana i per 
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 En direcció cap a La Pobla de Segur, el tren comença el seu recorregut a les 5:50h 

des de Lleida-Pirineus, aquest trajecte és directe fins a Balaguer i només funciona els 

dies feiners. Més tard, surt des de Lleida-Pirineus un altre tren a les 7:15h i es 

semidirecte fins a Balaguer, fent parada a tots el municipis entremitjos. A les 9:10h surt 

el primer tren que fa parada a tots els municipis fins a la Pobla de Segur i a partir 

d’aquest es van alternant la sortida dels trens que arriben fins a Balaguer, que són 

quatre, i fins a La Pobla de Segur, que són 3, ja que el trajecte entre Balaguer i la 

Pobla és de caràcter turístic i per tant no cal un gran suport en les freqüències de pas. 

L’últim tren que surt de Lleida fins a La Pobla de Segur ho fa a les 20:30h, aquesta 

franja es veu alterada els dies 24, 25 i 31 de desembre i només funciona de Balaguer 

a Lleida-Pirineus. La freqüència mitjana és de 2 hores. 

En direcció cap a Lleida, el primer tren que surt des de Balaguer ho fa a les 6:20h els 

dies feiners i des de La Pobla de Segur surt a les 6:40h menys uns dies de desembre i 

gener (el 25 i 26 de desembre i el 1 de gener) en els quals no funciona la línia tret del 

tram entre Balaguer a Lleida-Pirineus. Surten altres 4 trens més des de Balaguer i 2 

més des de La Pobla de Segur. La freqüència mitjana eé de menys de 2 hores. 

b) Horaris i freqüències 

 

FGC 

Primera sortida Última sortida Freqüència mitjana 

Feiners Diari Feiners Diari Feiners Dissab. 

Sortida Lleida 5:50* 7:15** 20:30 20:30 2h 2h 17’ 

Sortida Balaguer 6:20 8:00 19:25 19:25 1h 50’ 1h 50’ 

Taula 9.4-14 Freqüències de pas Font: (FGC, 2009) 

9.4.2.  Xarxa d’autobusos interurbans 

La xarxa d’autobusos interurbans es composa de línies internacionals, nacionals, 

regionals comarcals i metropolitanes. Aquestes dues últimes estan integrades al 

sistema tarifari de l’àrea de Lleida.  

La majoria d’aques línies tenen origen i destí a l’estació central d’autobusos de Lleida i 

algunes d’elles a l’estació de RENFE. En el futur aquestes es centralitzaran totes a la 

nova estació d’autobusos que s’està construint al costat de l’estació de trens.   

Analitzem bàsicament el transport públic interurbà que formen part de l’Àrea del Sistema 

Tarifari Integrat més algunes rutes regionals catalanes. Aquestes són operades per les 

empreses: Autocars Gamón, Autobusos de Lleida, Marfina Bus, Autocars Agramunt, S.L., 

Autocars Morell, Autocars Sole Sero S.L., Bullich Grup Autotransport S.L., Alsina Graells, 

Autocars Salvia, Autocars del Pla i l’Empresa Lax S.L. 
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Infraestructura 

Les vies de circulació recorregudes per la xarxa d'autobusos interurbans són: 

• N-II (que ha anat evolucionant amb el temps fins a constituir l’actual autovia A-

2), que uneix Madrid amb Barcelona i França, tot passant per Lleida. Aquesta 

via uneix les capitals de quatre comarques: Lleida, Mollerussa, Tàrrega i 

Cervera, punt a partir del qual aquest corredor es bifurca. Des del límit oriental 

de la Segarra cap al sud-est continua pròpiament l’autovia cap a Barcelona, 

mentre que cap al nord-est, en direcció a Manresa, s’hi encamina la carretera 

C-25, l’Eix Transversal. 

• L’autopista AP-2, que uneix Saragossa amb Tarragona passant per les Borges 

Blanques i Lleida, i la carretera N-240, que comparteix a grans trets amb 

l’autopista el corredor entre Tarragona i Lleida però que continua cap al nord-

oest en direcció a Osca mentre que l’AP-2 es dirigeix cap a l’oest, fins a 

Saragossa. 

• La carretera N-230 que uneix el Segrià amb l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran a 

través de territori aragonès i arriba fins a França i la carretera C-12, que recorre 

el sud del Segrià i s’obre pas cap a les Terres de l’Ebre. 

• Les carreteres C-12 i C-13, que recorren respectivament els marges dret i 

esquerre del riu Segre entre Lleida i Balaguer per a després continuar per 

separat cap al nord, fins a confluir a l’extrem nord de la Noguera, punt a partir 

del qual l’eix continua sota la denominació de C-13.  

• La carretera C-14, que travessa l’àmbit de les Terres de Lleida amb continuïtat 

a través de les comarques de l’Urgell i la Noguera. Provinent de la Conca de 

Barberà, arriba a Tàrrega i continua cap a Agramunt i Artesa de Segre, on 

tomba cap a Ponts i l’Alt Urgell resseguint la vall del Segre. 

• La carretera C-26, que uneix Alfarràs amb Artesa de Segre passant per 

Balaguer. 

• La carretera C-53, que uneix Tàrrega amb Balaguer a través de la plana 

urgellenca. 

Serveis 

El servei interurbà d'autobusos que serveix a Lleida es compon de 39 línies de les 

quals, 17 són operades per l'empresa SA Alsina Graells d’Auto Transportes. Entre ells 

es conforma una oferta superior a 136 serveis al dia, que equivaldria a 17 expedicions 

per hora per sentit. 

Per definir el grau de cobertura temporal dels serveis s’han recopilat les dades 

relatives al servei d’autobusos interurbans dividit per tipus de servei (feiner, dissabte, 

diumenge) i per expedicions per sentit.  
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Gairebé en la seva totalitat, les línies donen servei al llarg de tots el mesos de l’any. 

Algunes excepcions són les línies com la Universitat Autònoma de Barcelona–Lleida, 

que no es troba operativa durant el mes d’agost. 

En general, la major part de les línees no ofereixen servei en dissabte ni els 

diumenges. Un valor mig d’expedicions és de 1,86 viatges en un dia feiner promig. 

Destaquen les connexions entre Lleida i Alpicat, amb un valor mig de 8,42 expedicions 

un valor mig en dia feiner, arribant fins a 15 expedicions en un dia de màxims. 

Línies interurbans 

Operador Línia Municipis servits 

Auto Transporte Parellada 
SL 

Lleida - Alfarrràs - Lleida - Puigverd de Lleida  
  
  
  
  
  
  
  

Alfarràs 

Alguaire 

Almenar 

Artesa de Lleida 

Lleida 

Puigverd de Lleida 

Rosselló 

Torrefarrera 

Lleida - La Granja d'Escarp 
  
  
  
  
  
  
  

Aitona 

Alcarràs 

la Granja d'Escarp 

Lleida 

Massalcoreig 

Seròs 

Soses 

Torres de Segre 

Puigròs - Lleida Lleida 

Rocallaura - Lleida Lleida 

Tàrrega - Lleida Lleida 

Tarrés - l'Espluga Calba - Lleida Lleida 

Autocars Julià SL Lleida - Aeroport de Barcelona Lleida 

Autocars Agramunt SL 

Els Alamús - Lleida 
  
  
  
  
  
  

els Alamús 

els Alamús (embr.) 

Lleida 

Lleida (Carrerada) 

Lleida (Cros) 

Lleida (Escorxador) 

Lleida (Torre Solé) 

Autocars del Pla SL Vallverd - Lleida Lleida 

Autocars Salvia SL Vila-sana - Lleida Lleida 

Autocars Solé Seró SL 

Juncosa - Lleida 
 
 
 
  

Albatàrrec 

Alcanó 

Alfés 

Lleida 

Bullich Grup 
Autotransport SL 

Lleida - Almacelles - Corbins 
  

Alcoletge 

Almacelles 
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Línies interurbans 

Operador Línia Municipis servits 
  
  
  
  

Alpicat 

Corbins 

Lleida 

Vilanova de la Barca 

Lleida - Montagut Lleida 

Torrelameu - Lleida 
 

Corbins 

Lleida 

Miguel Gamon SL 

Albesa - Lleida 
  
  
  
  
 
  

Benavent de Segrià 

la Portella 

Lleida 

Torre-serona 

Vilanova de Segrià 

Lleida - Albesa 
  
  
  
  

Benavent de Segrià 

la Portella 

Lleida 

Torre-serona 

Vilanova de Segrià 

Morell Ibars, Isidre 

El Pla de la Font - Lleida 
  

Gimenelles 

Lleida 

Sucs - Alpicat - Lleida - Santa Maria de Gimenells - 
Lleida 
  

Alpicat 

Lleida 

SA Alsina Graells de Auto  

Ager - Balaguer - Lleida Lleida 

Alcoletge - Lleida 
  

Alcoletge 

Lleida 

Almatret - Maials - Lleida 
  
  
  
  
  

Almatret 

Llardecans 

Lleida 

Maials 

Sarroca de Lleida 

Torrebesses (embr.) 

Barcelona - Lleida Lleida 

Bovera - Lleida 
  
  

Lleida 

Sarroca de Lleida 

Torrebesses 

Cervera - Agramunt - Lleida 
  
  

Alcoletge 

Lleida 

Vilanova de la Barca 

Esterri d'Àneu - Lleida 
  
  

Alcoletge 

Lleida 

Vilanova de la Barca 

Eth Pònt de Rei - Lleida 
  
  
  
  
  

Alfarràs 

Alguaire 

Almenar 

Lleida 

Rosselló 
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Línies interurbans 

Operador Línia Municipis servits 

Torrefarrera 

La Farga de Moles - Lleida Lleida 

La Guàrdia - Lleida Lleida 

Les-Lleida amb coordinació a Barcelona 
  

Lleida (est. 
autobusos) 

Lleida (est. tren) 

Lleida - Maials - Lleida - La portella (N4) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Albatàrrec 

Alcanó 

Alfés 

Benavent de Segrià 

la Portella 

Llardecans 

Lleida 

Maials 

Montoliu de Lleida 

Sarroca de Lleida 

Sudanell 

Sunyer 

Torrebesses 

Torre-serona 

Vilanova de Segrià 

Lleida - Tortosa 
  
  

Llardecans 

Lleida 

Maials 

Menàrguens - Lleida 
  
  
Móra d'Ebre - Flix - Lleida 
  

Alcoletge 

Lleida 

Vilanova de la Barca 

Lleida 

Maials 

Puigcerdà - la Seu d'Urgell - Lleida 
  
  

Alcoletge 

Lleida 

Vilanova de la Barca 

Solsona - Ponts - Lleida 
  
  

Alcoletge 

Lleida 

Vilanova de la Barca 

Vigo - Barcelona SA 
ViBASA La Pobla de Cérvoles - Lleida Lleida 

Xampany SL 

El Cogul - Lleida 
  
  

Artesa de Lleida 

Aspa 

Lleida 

L'Albagés - Lleida 
  
  

Artesa de Lleida 

Lleida 

Puigverd de Lleida 

Torres de Segre - Lleida 
  
  
  

Albatàrrec 

Lleida 

Montoliu de Lleida 
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Línies interurbans 

Operador Línia Municipis servits 
  Sudanell 

Torres de Segre 

9.4-15 Línies interurbanes de bus Font: (GENCAT, 2009) 
 

Cobertura dels serveis  

Línia 
Feiners Dissabtes Diumenges 

Servei Expedic
ions 

Servei Expedic
ions 

Servei Expedi
cions 

Albesa - Lleida Feiners 7+7 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Alcoletge - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Almatret - Maials - Lleida Feiners 4+4 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Barcelona - Lleida Feiners 15+17 Dissabtes 9+10 Diumenge 1+1 

Bovera - Lleida Feiners 1+1 Dissabtes 1+0 Diumenge 0+0 

Cervera - Agramunt - Lleida Feiners 1+1 Dissabtes 0+2 Diumenge 0+0 

El Cogul - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

El Pla de la Font - Lleida 
Dilluns 
feiners 1+0 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Els Alamús - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Esterri d'Àneu - Lleida Feiners 1+1 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Juncosa - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

La Farga de Moles - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

La Guàrdia - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 1+0 Diumenge 0+0 

La Pobla de Cérvoles - Lleida Feiners 1+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

L'Albagés - Lleida Feiners 7+7 Escolars 2+0 Diumenge 0+0 

Les-Lleida amb coordinació a 
Barcelona Feiners 1+1 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Lleida - Albesa Feiners 7+7 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Lleida - Alfarrràs - Lleida - 
Puigverd de Lleida  

Divendres i 
vigílies de 

festius 
(nocturn) 

4+4 Dissabtes 
(nocturn) 

4+4 Diumenge 0+0 

Lleida - Almacelles - Corbins 

Divendres i 
vigílies de 

festius 
(nocturn) 

4+4 Dissabtes 
(nocturn) 

4+4 Diumenge 0+0 

Lleida - La Granja d'Escarp 
Divendres i 
vigílies de 

festius 
4+3 Dissabtes 4+3 Diumenge 0+0 

Lleida - Maials - Lleida - La 
portella (N4) 

Divendres i 
vigílies de 

festius 
2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Lleida - Montagut 
Dilluns 
feiners 1+1 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Lleida - Tortosa Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 
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Cobertura dels serveis  

Línia 
Feiners Dissabtes Diumenges 

Servei 
Expedic

ions Servei 
Expedic

ions Servei 
Expedi
cions 

Menàrguens - Lleida Feiners 2+2 Escolars 1+0 Diumenge 0+0 

Móra d'Ebre - Flix - Lleida Feiners 1+1 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Puigcerdà - la Seu d'Urgell - 
Lleida 

Feiners 2+2 Dissabtes 2+2 Diumenge 2+2 

Puigròs - Lleida Feiners 4+5 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Rocallaura - Lleida Feiners 1+1 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Solsona - Ponts - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Sucs - Alpicat - Lleida - Santa 
Maria de Gimenells - Lleida Feiners 14+14 Dissabtes 1+1 Diumenge 0+0 

Tàrrega - Lleida Feiners 2+2 Dilluns no 
festius 

1+1 Diumenge 0+0 

Tarrés - l'Espluga Calba - Lleida Feiners 6+6 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Torrelameu - Lleida Feiners 8+8 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Torres de Segre - Lleida Feiners 7+8 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Vallverd - Lleida Feiners 2+2 Dissabtes 2+2 Diumenge 0+0 

Vila-sana - Lleida Feiners 3+3 Dissabtes 0+0 Diumenge 0+0 

Taula 9.4-16 Expedicions de les línies interurbanes de bus Font: (GENCAT, 2009) 
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Figura 9.4-13Xarxa interurubana viaria Font: (Direcció General de Carreteres de Lleida, 2005) 
 

• L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea d e Lleida (ATM Lleida, 2009) 

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida és un consorci interadministratiu 

de caràcter voluntari constituït per La Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal 

del Segrià i l'Ajuntament de Lleida. L’entitat compta amb personalitat jurídica i 

patrimoni propis i es crea emparada en la Llei 13/1989 amb la finalitat de coordinar el 

sistema de transport públic de viatgers en l'àmbit territorial del Segrià. 

La Llei de la mobilitat atribueix a les autoritats territorials de la mobilitat (ATM) la funció 

de desenvolupar la política de tarifes dels serveis de transport públic adherits. Amb 

aquest suport, l’ATM de Lleida ha posat en marxa la Integració Tarifària , un projecte 

que permet a tots els usuaris utilitzar els diferents mitjans de transport amb una única 

targeta de transport i que possibilita fer un desplaçament (origen-destinació) amb 

transbordaments despenalitzats dins d’un límit d’horari. 
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Aquest sistema abasta geogràficament la comarca del Segrià i el tram Lleida-Balaguer 

en un àmbit que comprèn 108 municipis dividits en dues zones tarifàries amb una 

població de 216.988 habitants, en la qual es mouen actualment uns 8.000.000 

d’usuaris l’any. Opera sobre el serveis d’autobusos urbans amb 18 línies integrades, 

els autobusos interurbans amb 27 línies integrades i el servei de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya pel tram Lleida-Balaguer. 

Els operadors adherits al sistema tarifari Integrat són Autocars Gamón, FGC, 

Autobusos de Lleida i Marfina bus (Moventia Group), Autocars Agramunt, Autocars 

Morell, Autocars Sole Sero, Bullich Grup, Alsina Graells, Autocars Salvia, Autocars del 

Pla, Empresa Lax, Taxi Maials i Taxi Baix Segre. Ells presten serveis diürns i nocturns, 

a més del servei del bus demanda. 

Bus Dia  

El servei de Bus dia consta de 20 línies de recorregut diari entre les 6:20 i les 21:50 

amb variacions de freqüència entre feiners i dissabte particulars par a cadascuna de 

les línies. Les línies connecten amb poblacions com Alfarràs, La Portella, Corbins, 

Villanova de la Barca, Puigverd de Lleida, Aspa, Almatret, Sunyer, La Granja d’Escarp, 

Almacelles, Alpicat, Balaguer, Juncosa de les Garrigues, Tarrés, Albesa, Solsona, 

Cervera, Sta. Maria de Gimenelles i L’Albagés. Els caps de setmana les 

freqüències disminueixen fins al punt que algunes suspenen el servei els 

dissabtes, diumenges i festius.  

Bus Nit 

El servei de Bus nocturn es presta durant divendres i dissabtes entre les 22:00 i les 

4:45 amb mitjanes de 4 expedicions per línia, per a les línies: 

• Lleida–La Granja d’Escarp-Lleida 

• Alfarràs-Lleida-Puigverd de Lleida 

• Almacelles-Lleida-corbins 

• Maials-Lleida-La Portella 

Bus Demanda  

El servei de Bus demanda es compon d'un servei prestat per 3 rutes reservables des 

del dia anterior en horari de 9h a 14h mitjançant sol·licitud telefònica. Aquestes rutes 

són: 

• Alcanó-Sunyer-Alfés-Lleida 

• Allmatret-Maials-Llardecans-Serós i  

• Els Alamús-lleida 
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L'horari de servei es presta entre les 07:00 i les 21, per a les dues primeres, i entre les 

07:30 i les 13:30 per a l'última. En l'Annex es troben tots els recorreguts, horaris i 

freqüències de las rutes adherides al sistema tarifari integrat de l’àrea de Lleida. 

9.4.3. Xarxa d’autobusos urbans  

Autobusos de Lleida SA és l’empresa municipal dedicada al transport urbà a la ciutat 

de Lleida la qual va passar a formar part del Grup Sarbus el 15 d’abril de l’any 2002 en 

resultar adjudicatari de l’explotació del servei urbà de la ciutat.  

Amb la privatització de l’empresa es va procedir a fer una remodelació del parc mòbil 

renovant-se més d’un 25% dels vehicles en menys d’un any, així com s’ha realitzat un 

estudi exhaustiu de totes les línies (any 2008) per tal que aquestes donin el màxim 

servei als ciutadans de la ciutat amb increment de línies i freqüències de pas. 

El servei consta en l’actualitat de 18 línies, més una turística, que uneixen els diferents 

barris i part importnat dels polígons industrials de la capital del Segrià.  

Les últimes línies en posar-se en servei (14 de desembre del 2009) les noves línies 

d'autobús L11 Llívia-Caparrella i L19 Butsènit, que amplien i milloren el servei a 

aquestes zones. Aquestes dues noves línies funcionen de dilluns a divendres des del 

mes de setembre fins al mes de juny. A més, la línia L11 Llívia-Caparrella es desdobla 

en una línia L11b (que funcionarà durant els mesos de juliol i agost i els dissabtes de 

tot l'any. Això garanteix que durant aquest temps la mateixa línia cobreixi Llívia-

Caparrella-Butsènit. 

 

Figura 9.4-14 Xarxa actual i parades d’autobusos urbans de Lleida Font: (ALG, 2009) 
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• Infraestructura  

Segons dades facilitades per Grup Moventis (Sarbus), la xarxa té una longitud de 216 

km. amb una flota de 44 autobusos, 38 de les línies habituals més 6 per reforços, 

reparacions i manteniments.   

La longitud de de quilòmetres anuals és de 1.937.878 km. anuals i té una demanda de 

viatgers de 7.426.679, el que suposa una mitjana de 3,83 viatgers/Km. 

L’ocupació mitjana de vehicles és de 30 persones (50% de la capacitat), amb puntes 

que se situen dins del perímetre format pel Passeig de Ronda, Princpep de Viana iel 

riu Segre.  

L’estructura topològica que configura la xarxa d’àmbit urbà de Lleida està conformada 

bàsicament per dues anelles concèntriques al voltant del nucli antic i línies radials que 

connecten aquest amb els diferents barris i els polígons industrials . 

• Serveis 

En la següent taula estan descrtits els serveis dels autobusos urbans, en els dies 

feiners, dissabtes i festius: l’horari de pas i la freqüència de pas de cada una de les 

línies.   

Línies  Feiners  Dissabtes  Festius  

Horari de pas   Freqüència 

de pas   

Horari de pas   Freqüència 

de pas   

Horari 

de pas 

 

Freqüèn

cia de 

pas   

L1  6.55 -7.47    16 -18 minuts    6.55 -7.47    16 -18 minuts    8.00 -

8.54   

 18 minuts   

 7.47 -20.55    8 -10 minuts    7.47 -20.55    8 -10 minuts    8.54 -

21.39   

 9 minuts   

 20.55-22.29    18 -20 minuts    20.55 -22.29    18 -20 minuts    21.39 -

22.33   

 18 minuts   

L2  6.55 -7.23    28 minuts    7.00 -7.54    27 -18 minuts    8.23 -

8.48   

 25 minuts   

 7.23 -21.42    8 -10 minuts    7.54 -21 .13    9 minuts    8.48 -

22.01   

 13 minuts   

 21.42 -22.32    25 minuts    21.13 -22.25    15 -24 minuts    22.01 -

22.27   

 26 minuts   

L3  6.40-7.40    30 minuts    6.40-7.40    30 minuts       

 7.55 -20.35    20 minuts    7.55 -20.35    20 minuts    8.30 -

22.00   

 30 minuts   

 20.35 -21 .50    30 -40 minuts    20.35 -21 .50    30 -40 minuts       

L4  6.50 -8.00    35 minuts  7.00 -8.45  35 minuts  NO CIRCULA   

 8.00 -21 .30    45 minuts    8.45 -14.00    45 minuts   

L5  7.00 -7.33    33 minuts    7.20 -8.00    40 minuts    8.00 -

8.40   

 40 minuts   

 7.33 -9.45    11 minuts    8.00 -16.00    20 minuts    8.40 -

21.40   

 20 minuts   

 9.45 -21 .00    15 minuts    16.00 -21 .15    15 minuts    21.40 -  40 minuts   
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Línies  Feiners  Dissabtes  Festius  

Horari de pas   Freqüència 

de pas   

Horari de pas   Freqüència 

de pas   

Horari 

de pas 

 

Freqüèn

cia de 

pas   

22.20   

 21 .00 -21.45    30 -15 minuts    21.15 -22.20    25 -40 minuts       

L6 6.35-7.25 50 minuts 7.00-7.45-8.30-9.15-10.00-10.45-

11.30-12.15-13.00-13.45-14.30-

15.15-16.00-16.45-17.30-18.15-

19.00-19.45-20.30-21.15-22.00 

9.00-9.45-10.30-11.15-

12.00-12.45-13.30-

14.15-15.00-15.45-

16.30-17.15-18.00-

18.45-19.30-20.15-

21.00-21.45-22.25 

7.25-21.10 25 minuts 

21.10-21.55 45 minuts 

L7 7.00-21.00 15 minuts 7.00-21.15 45 minuts 8.30-

21.50 

40 minuts 

21.00-22.15 30-15 minuts         

L8  7.15 -20.55    20 minuts   7.55-8.45-9.40-10.35-11.30-12.25-

13.20-14.15-15.10-16.05-17.00-

17.55-18.50-19.45-20.40-21.35-

22.20 

7.50-8.50-9.50-10.20-

10.50-11.20-11.50-

12.20-12.50-13.20-

13.50-14.20-14.50-

15.40-16.30-17.20-

18.10-19.00-19.50-

20.40-21.30-22.20 

 20.55 -21.55    10-15min.   

L9  7.00 -7.15   15 minuts   7.00 -8.00   20 minuts    7.00 -

21.40   

 40 minuts   

7.25 -21.55   15 minuts   8.00 -21 .55    20-25 minuts   

L10  7.00 -7.56    28minuts    7.00 -8.00    30 minuts   NO CIRCULA  

 7.56 -21 .20    8-10 minuts    8.00 -20.45    15 minuts   

 21 .20 -22.16    28 minuts    20.45 -21.45    30 minuts   

L11 Estació Autobusos 3 

7.05- 7.55- 8.55 -9.55- 12.10- 

13.10- 14.10- 15.10- 16.10- 17.10- 

18.10- 19.10- 20.10 

De Setembre a Juny 

NO CIRCULA NO CIRCULA 

Llívia 

7.20- 8.20- 9.20- 10.20- 12.35- 

13.35- 14.35- 15.35- 16.35- 17.35- 

18.35- 19.35- 20.35 

De Setembre a Juny 

NO CIRCULA NO CIRCULA 

Estació Autobusos 1 

7.35- 8.05*- 8.35- 9.35- 10.35- 

12.50- 13.50- 14.50- 15.50- 16.50- 

17.50- 18.50- 19.50- 20.50 

De Setembre a Juny 

NO CIRCULA NO CIRCULA 

Complex Caparella 

7.45- 8.45- 9.45- 11.05- 13.05- 

14.0-5 15.05- 16.05- 17.05- 18.05- 

19.05- 20.05- 21 .05 

NO CIRCULA NO CIRCULA 

L11B Estació Autobusos 3 

7.15- 8.15 -12.15- 13.15- 15.15- 

16.15- 19.15- 20.15 

NOMES JULIOL I AGOST 

Estació Autobusos 3 

7.15- 8.15 -12.15- 13.15- 15.15- 

16.15- 19.15- 20.15 

 

NO CIRCULA 

Llívia 

7.30- 8.30 -12.30- 13.30- 15.30- 

16.30- 19.30- 20.30 

NOMES JULIOL I AGOST 

Llívia 

7.30- 8.30 -12.30- 13.30- 15.30- 

16.30- 19.30- 20.30 

NO CIRCULA 
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Línies  Feiners  Dissabtes  Festius  

Horari de pas   Freqüència 

de pas   

Horari de pas   Freqüència 

de pas   

Horari 

de pas 

 

Freqüèn

cia de 

pas   

Estació Autobusos 1 

7.45-12.45-15.45-19.45 

NOMES JULIOL I AGOST 

Estació Autobusos 1 

7.45-12.45-15.45-19.45 

NO CIRCULA 

Complex Caparella 

7.55-12.55-15.55-19.55 

NOMES JULIOL I AGOST 

Complex Caparella 

7.55-12.55-15.55-19.55 

NO CIRCULA 

Butsènit 

8.00-13.00-16.00-20.00 

NOMES JULIOL I AGOST 

Butsènit 

8.00-13.00-16.00-20.00 

NO CIRCULA 

L12  7.30 -21 .00    30 minuts    7.30 -21 .00    30 minuts    NO CIRCULA   

L13  7.30 -22 .00   30 minuts    7.30 -14.00   30 minuts    NO CIRCULA   

L14  7.30 -20.30    60 minuts    NO CIRCULA    NO CIRCULA   

L17  7.10 -22.10   30 minuts    8.10 -22.10   60 minuts    8.10 -

22.10   

60 minuts   

L18  7.00 -22.00   30 minuts    7.30 -21 .30   60 minuts    NO CIRCULA   

L19 Estació RENFE1  

7.40- 12.40- 15.40- 19.40 

NO CIRCULA NO CIRCULA 

Complex Caparella 

7.55- 12.55- 15.55- 19.55 

Butsènit 

8.00- 13.00- 16.00- 20.00 

LP Bruc 6.15-7.15 Bruc  7.15 

  

NO CIRCULA 

Segre 8.15-20-

15 

60 minuts Segre  8.15-

14.15 

60 minuts   

Els Frares 

6.50- 7.50- 8.35- 9.30- 10.35- 

11.35- 12.35- 13.35-14.35- 15.35-

18.35-19.35-20.35 

Els Frares 

7.50- 8.35- 9.35- 10.35- 11.35- 

12.35-13.35 14.35 

BUS 

TURISTIC 

CIRCULA EN MESOS I HORARIS 

ESPECIALS    

  

 CIRCULA EN MESOS I HORARIS 

ESPECIALS    

11.00-12.00-18.00-

19.00-20.01 

10.00-11.00-12.00-18.00-19.00-

20.00 

10.00-11.00-12.00-18.00-19.00-

20.00-21.00-22.00 

10.00-11.00-12.00-

18.00-19.00-20.00 

Taula 9.4-17 Serveis de les línies urbanes de Lleida Font: (Paeria.cat) 
 

L’oferta ha crescut de forma sostinguda any rere any (el creixement mig anual dels 

quilòmetres recorreguts en autobús és del 4%) amb l’objectiu d’anar cobrint les 

necessitats de la mobilitat de Lleida. 

 

 

 

Taula 9.4-18 Evolució dels quilòmetres de recorregut anual Font: (ATM Lleida, 2009) 

Any 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolució Percentual - 2,4% 7,5% 2,3% 2,7% 3,4% 8,0% 5,0% 
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Codi 

Línia 
Nom línia 

F. feiner 

(min) 

Flota 

regular 

L. total 

(km) 

Expedic. 

2009 

Km 

2009 

Viatgers 

2009 

V/ 

Exp. 

2009 

V/Km 

2009 

L1 Int.(circular) 10 2 3,84 32.772 125.377 592.968 18,09 4,73 

L2 Ronda 10 3 5,14 31.074 160.370 1.086.717 34,97 6,78 

L3 Pardinyes 20 2 7,03 15.048 109.575 582.720 38,72 5,32 

L4 Mariola 30 1 6,17 8.000 41.138 116.138 14,52 2,82 

L5 Bordeta 15 4 9,30 19.422 198.030 1.141.740 58,79 5,77 

L6 Magraners 25 2 12,96 11.304 153.017 536.560 47,47 3,51 

L7 Secà 15 3 10,04 18.136 182.638 704.758 38,86 3,86 

L8 
Balàfia - 

Gualda 
20 3 14,98 13.502 203.992 481.256 35,64 2,36 

L9 Hospitals 15 3 7,90 18.818 150.877 656.178 34,87 4,35 

L10 Exterior 10 4 5,64 23.994 138.965 719.689 29,99 5,18 

L11  

L11B 
Butsènit - Llívia 8 Exp 1 39,34 1.196 50.671 29.314 24,51 0,58 

L12 
Centre H. - 

Universitat 
30 1 6,67 8.372 56.790 41.020 4,90 0,72 

L13 Cappont 30 1 5,70 8.200 46.894 140.271 17,11 2,99 

L14 Agrònoms 60 1 15,91 3.500 55.234 95.548 27,30 1,73 

L17 
Bordeta – C. 

Jardí 
30 2 14,02 8.624 128.658 318.783 36,96 2,48 

L18 
Palau 

Congressos 
30 2 12,4 8.220 31.279 32.744 3,98 1,05 

L19 
Butsènit - La 

Caparrella 
14 Exp 1 11,22 3.500 36.177 63.903 18,26 1,77 

LP Polígons 60 1 16,21 4.150 61.020 75.255 18,13 1,23 

TOTAL

S 
18   37 192,06 229.612 1.930.702 7.415.562 32,30 3,84 

          

BUS TURÍSTIC 60 1 10,80 659 7.175 11.117 16,87 1,55 

Taula 9.4-19 Característiques operatives de les línies de bus actual Font: (ATM Lleida, 2009) 
 

 A continuació es descriu de cada línia la longitud, la flota, la velocitat teòrica els 

quilòmetres útils de la seva xarxa i les expedicions.  



 

 

Longitud 3,838 km

Flota 2 

Velocitat teòrica 11,82

Usuaris 2009 592.968
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LÍNIA 1 Interior (Circular) 

 

 

 

3,838 km Km Útils 125.437 

Expedicions/bus 22.161 

11,82   

592.968   

ll 

Característiques L1 Font: (ATM Lleida, 2009) 

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

 

 

 



 

 

Longitud 5,140 km

Flota 3 

Velocitat teòrica 10,35

Usuaris 2009 1.086.717
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LÍNIA 2. Ronda 

 

 

5,140 km Km Útils 159.268 

Expedicions/bus 21.912 

10,35   

1.086.717   

ll 

Característiques L2 Font: (ATM Lleida, 2009) 
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LÍNIA 3. Pardinyes 

 

 
 

Longitud 7,028 km  Km Útils 112.973 

Flota 2 Expedicions/bus 10.956 

Velocitat teòrica 10,72   

Usuaris 2009 582.720   

ll 

 
 

 

Taula 9.4-22 Característiques L3 Font: (ATM Lleida, 2009) 
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LÍNIA 4. Mariola – Parc Científic 

 

 
 

Longitud 6,174 km Km Útils 49.213 

Flota 1 Expedicions/bus 7.221 

Velocitat teòrica 12,35   

Usuaris 2009 116.138   

ll 

 
 

 

Taula 9.4-23 Característiques L4 Font: (ATM Lleida, 2009) 



 

 

 

 

Longitud 9,304 km

Flota 4 

Velocitat teòrica 12,41

Usuaris 2009 1.141.740
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LÍNIA 5. Bordeta 

 

 

9,304 km Km Útils 185.412 

Expedicions/bus 14.578 

12,41   

1.141.740   

ll 
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Longitud 12,962

Flota 2 

Velocitat teòrica 15,47

Usuaris 2009 536.560
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LÍNIA 6. Magraners 

 

 

12,962 Km Útils 150.797 

Expedicions/bus 8.964 

15,47   

536.560   

ll 
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LÍNIA 7. Secà 

 

 
 

Longitud 10,041 km  Km Útils 182.035 

Flota 3 Expedicions/bus 15.687 

Velocitat teòrica 13,93   

Usuaris 2009 704.758   

ll 
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 LÍNIA 8. Balàfia – Gualda 

 

 
 

Longitud 14,984 km Km Útils 202.727 

Flota 3 Expedicions/bus 11.205 

Velocitat teòrica 15,12   

Usuaris 2009 481.256   

ll 

 

 

Taula 9.4-27 Característiques L8 Font: (ATM Lleida, 2009) 



 

 

Longitud 7,897 km

Flota 3 

Velocitat teòrica 10,63

Usuaris 2009 656.178
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LÍNIA 9. Hospitals 

 

 

7,897 km Km Útils 148.124 

Expedicions/bus 15.189 

10,63   

656.178   

ll 
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Longitud 5,640 km

Flota 4 

Velocitat teòrica 11,28

Usuaris 2009 719.689
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 LÍNIA 10. Exterior 

 

 

 

 

5,640 km Km Útils 135.930 

Expedicions/bus 21.165 

11,28   

719.689   

ll 
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Longitud 39,335 km

Flota 1 

Velocitat teòrica 26,22

Usuaris 2009 29.314
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LÍNIA 11. Llívia-Caparrella 

 

 

39,335 km Km Útils 47.045 

Expedicions/bus 996 

26,22   

29.314   

ll 
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 LÍNIA 12. Centre Històric 

Longitud 6,660 km

Flota 1 

Velocitat teòrica 13,33

Usuaris 2009 41.020
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LÍNIA 12. Centre Històric - Universitat 

 

 

6,660 km Km Útils 55.808 

 Expedicions/bus 6.972 

13,33   

41.020   

ll 
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Longitud 5,918 km 

Flota 1 

Velocitat teòrica 11,84

Usuaris 2009 140.271
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LÍNIA 13. Cappont 

 

5,918 km  Km Útils 48.350 

Expedicions/bu

s 
7.470 

11,84   

140.271   

ll 
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Longitud 15,909 km

Flota 1 

Velocitat teòrica 15,91

Usuaris 2009 95.548
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LÍNIA 14. Agrònoms 

 

15,909 km Km Útils 55.459 

Expedicions/bus 3.486 

15,91   

95.548   

ll 
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Longitud 14,023 km 

Flota 2 

Velocitat teòrica 13,78

Usuaris 2009 318.783
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LÍNIA 17. Bordeta – Ciutat Jardí 

 

 

 

14,023 km  Km Útils 120.542 

Expedicions/bus 6.972 

13,78   

318.783   

ll 
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LÍNIA 18. Palau de Congressos 

Longitud 12,742 km

Flota 2 

Velocitat teòrica 12,74

Usuaris 2009 32.744
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LÍNIA 18. Palau de Congressos – Rambla de la Mercé

 

12,742 km Km Útils 30.657 

Expedicions/bus 2.196 

12,74   

32.744   

ll 

Característiques L18 Font: (ATM Lleida, 2009) 
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Longitud 11,218 km 

Flota 1 

Velocitat teòrica 13,09

Usuaris 2009 63.903
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LÍNIA 19. Butsènit Mercé 

 

11,218 km  Km Útils 39.106 

Expedicions/bus 3.486 

13,09   

63.903   

ll 
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LÍNIA LP. Polígons 

 

 
 

Longitud 16,208 km Km Útils 66.854 

Flota 1 Expedicions/bus 3.735 

Velocitat teòrica 16,30   

Usuaris 2009 75.255   

ll 
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Longitud 10,863

Flota 1 

Velocitat teòrica 10,86

Usuaris 2009 11.117
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Bus turístic 

 

 
 

10,863 Km Útils 7.343 

Expedicions/bus 408 

10,86   

11.117   

ll 
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Nivell de cobertura de les parades 

L’Ajuntament de Lleida conjuntament amb l’ATM de l’Àrea de Lleida està duent a 

terme moltes actuacions de millora a la xarxa d’autobusos urbans com ara la millora de 

l’accessibilitat amb transport públic als polígons industrials o la instal·lació de 

plataformes a les parades urbanes de la ciutat.  

En el mapa de cobertures radials de les parades (radi de 250 metres, que és la 

distància que es considera òptima de servei) la xarxa d’autobús urbà coberix 

practicament totes les trames urbanes residencials de la ciutat.  

Aquelles zones amb menys cobertura com els polígons industrials, es solucionarà 

mitjançant la incorporació de parades dels serveis interurbans.  

 

 

Figura 9.4-15 Cobertura de les parades Font: (ALG, 2009) 

9.4.4. Instal·lacions aeroportuàries comercials 

A les Terres de Lleida existeixen dues instal·lacions aeroportuàries en funcionament: 

L’aeròdrom d’Alfés i L’aeroport de Lleida-Alguaire 

• L’aeròdrom d’Alfés 

Classificat d’aviació esportiva es veu condicionant per les afeccions mediambientals 

derivades de l’espai del PEIN d’Alfés, que envolta la meitat sud del recinte.  
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• L’aeroport de Lleida-Alguaire 

L’aeroport de Lleida-Alguaire ha estat inaugurat el diumenge 17 gener 2010. La 

infraestructura està situada en un altiplà als termes municipals d’Alguaire i Torrefarrera 

a una superfície aproximada de 367 ha. Amb una pista de 2.500 metres, l’aeroport que 

correspon a una instal·lació de nivell II d’acord amb el vigent Pla d’aeroports té 

capacitat per acollir avions tipus Airbus A320 o A321 per a més de 150 passatgers o 

de tipus regional amb capacitat de 70 o 80 places destinades principalment a usuaris 

del turisme de l'esquí, l'esport d'aventura i els viatges de negocis (fires, congressos, 

etc.). La Generalitat de Catalunya preveu un trànsit estimat de 400.000 passatgers a 

l'any. Actualment Ryanair i Vueling presten els seus serveis comercials operant vols a 

Palma de Mallorca i Paris (Orly) respectivament. 

L'aeroport espera acollir un transport de mercaderies de tipus mitjà amb serveis de 

paqueteria, missatgeria, productes peribles i terciaris. D'aquesta manera, es preveu 

assolir i 6.000 tones anuals de mercaderies l’any 2020 per a un projecte que va tenir 

cost final de més de 80 milions d’euros; assumit en la seva totalitat per la Generalitat. 

Aquesta actuació constitueix la primera construcció d’un aeroport per part de la 

Generalitat.  

Una línia d'autobús operada per Autocar Gamon connecta Lleida amb l'aeroport i 

Alguaire. L'horari de les expedicions està coordinat amb els vols de Paris (Orly) i 

Palma de Mallorca que es realitzaran fins el 26 de març (una expedició per sentit 

divendres i diumenges) i el recorregut té tres parades a la ciutat de Lleida, tant a 

l'anada com la tornada. Aquesta línia es troba adherida al Sistema Tarifari Integrat de 

l'Àrea de Lleida. Una altra línia d'autobús comunica l'aeroport amb Barcelona vuit cops 

per setmana (Quatre els divendres i Quatre els diumenge) coincidint amb les sortides i 

arribades dels vols i amb parades tant en l'aeroport de Lleida com a Alguaire i amb 

una freqüència que s'incrementarà de manera coordinada amb els vols a mesura que 

l'aeroport vagi incrementant la seva capacitat operativa. La durada del trajecte és de 

dues hores i mitja.  

La proposta de corredors d’altes prestacions per a trànsits de llarg recorregut adoptada 

per la xarxa ferroviària de Catalunya inclou el nou eix transversal ferroviari (ETF). 

Aquest nou eix ferroviari inclou la connexió de l’actual línia que uneix Lleida i 

Almacelles amb l’aeroport d’Alguaire, tal i com recull el PITC.  

Aquesta nova connexió ferroviària dóna coherència territorial a la proposta de xarxa 

ferroviària i al mateix temps multiplica el potencial logístic de l’aeroport, ja que podria 

permetre la implantació d’una important terminal intermodal de mercaderies en 

proximitat. La connexió amb l’aeroport de Lleida a Alguaire de l’actual línia que uneix 

Lleida i Almacelles, incloent-hi dues noves estacions de viatgers: una al propi aeroport, 

que ha de permetre donar servei als seus usuaris i treballadors, i una altra al municipi 

d’Alpicat. Aquesta nova connexió incentivaria la implantació d’un sistema del tren-
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tramvia o inclús de rodalies per així complementar la xarxa ferroviària formada per les 

línies de Lleida-La Pobla de Segur i Lleida-Manresa on el PITC ja proposa la 

implantació d’un sistema de tren-tramvia i/o un sistema de rodalies si els estudis 

tècnics així ho aconsellen. 

9.4.5. Altres modes de transport públic per superfí cie   

De forma paral·lela al servei de transport públic col·lectiu regular trobem dues modes 

de transport públic que el complementen: Transport escolar  

Tant els CEIP (Col·legis d’Educació Infantil i Primària) i els IES (Instituts d’Educació 

Secundaria) de caràcter intermunicipal presenten serveis de transport escolar 

finançats pels diferents Consells Comarcals. 

• Taxi 
A Lleida es localitzen 99 llicències de taxi (any 2009). Aquest mode concentra el 0,2% 

dels desplaçaments en dia feiner i el 0,3% els dissabtes i festius. Això representen 

225.400 viatges a l’any.  

A la ciutat es localitzen 7 parades de taxis repartides en la seva major part a la zona 

centre. En total disposen de 85 places reservades per a taxis, a més de dos parades 

d’ús puntual, com ara la del Palau de Congressos. 

NOM CARRER/AVINGUDA Nº PLACES 

FIXES 

Estació Lleida-

Pirineus 

Pl. Ramon Berenguer 

IV s/n 28 

Estació Autobusos Blondel 25 19 

Cappont Riu Ebre 10 5 

Ricard Vinyes Prat de la Riba 1 13 

Ronda Joc de la Bola 1 6 

Arnau de Vilanova Eugeni d'Ors   8 

Ambulatori Prat de la Riba 74 6 

TEMPORALS 

La Llotja Av Tortosa 6 16 

Lárida Parc de Grany s/n   

Taula 9.4-39Característiques de les parades de taxi. Font: (Elaboració pròpia) 

9.4.6. L’Aparcament 

La zonificació utilitzada per analitzar la situació de l’aparcament a la ciutat és una 

agregació de les seccions censals del municipis a partir de criteris territorials i 

d’homogeneïtat urbana. En la majoria de les noves zones s’han respectat els límits de 



 

 

les seccions per tal de mantenir la inform

alguns casos, ha estat necessari dividir la secció per criteris territorials donat que 

l’espai de la secció era molt heterogeni i suposava diferents comportaments d’intenció 

d’aparcament.  

En total, s’han creat 29 zones d’aparcament que es corresponen alhora amb l’àmbit on 

s’ha realitzat l’inventari d’aparcament

d’aparcament. 

9.4.7. Oferta d’aparcament total

Al conjunt de l’àmbit d’estudi s’han comptabilitzat prop de 

d’aparcament , que suposa un total de 86 places /Ha que representa la mitjana de la 

trama urbana. El 64% d’aquestes places es localitzen fora calçada que comprèn 

ofertes com la d’aparcaments de veïns, públics i reservats. 

 

 

Figura 9.4-16 Zonificació de l’aparcament Font: (Elaboració pròpia)
 

La major concentració d’oferta es detecta a l’entorn de l’Avinguda Prat de la Riba i a 

l’entorn de la Plaça Ricard

nombre de places situades en aparcaments subterranis. La presència de blocs 

d’habitatges construïts a la dècada dels 90 i 00 en aquestes zones, on els índexs de 

construcció de places d’aparcament en

notable respecte a temps anteriors, han propiciat aquesta situació.
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les seccions per tal de mantenir la informació de la que es disposava. Tanmateix en 

alguns casos, ha estat necessari dividir la secció per criteris territorials donat que 

l’espai de la secció era molt heterogeni i suposava diferents comportaments d’intenció 

zones d’aparcament que es corresponen alhora amb l’àmbit on 

s’ha realitzat l’inventari d’aparcament que permetrà conèixer la capacitat de l’oferta 

d’aparcament total  

Al conjunt de l’àmbit d’estudi s’han comptabilitzat prop de 

, que suposa un total de 86 places /Ha que representa la mitjana de la 

trama urbana. El 64% d’aquestes places es localitzen fora calçada que comprèn 

ofertes com la d’aparcaments de veïns, públics i reservats.  

Zonificació de l’aparcament 

 

Zonificació de l’aparcament Font: (Elaboració pròpia) 

La major concentració d’oferta es detecta a l’entorn de l’Avinguda Prat de la Riba i a 

l’entorn de la Plaça Ricard Vinyes (zones 12,10,11 i 7) com a conseqüència del major 

nombre de places situades en aparcaments subterranis. La presència de blocs 

d’habitatges construïts a la dècada dels 90 i 00 en aquestes zones, on els índexs de 

construcció de places d’aparcament en blocs d’habitatge es van incrementar de forma 

notable respecte a temps anteriors, han propiciat aquesta situació. 
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1 621 966 1.587

2 733 1.832 2.565

3 563 1.314 1.877

4 971 1.501 2.472

5 688 781 1.469

6 629 1.135 1.764

7 686 2.009 2.695

8 737 1.209 1.946

9 610 914 1.524

10 758 2.058 2.816

11 526 1.049 1.575

12 671 1.963 2.633

13 405 1.043 1.447

14 515 1.723 2.238

15 1.075 2.782 3.857

16 808 1.513 2.321

17 1.317 1.888 3.204

18 1.029 2.154 3.183

19 935 1.251 2.186

20 1.280 2.097 3.377

21 2.362 3.973 6.335

22 2.224 3.978 6.202

23 1.192 1.435 2.627

24 758 1.117 1.875

25 889 1.069 1.958

26 235 386 621

27 572 624 1.196

28 999 1.058 2.057

29 209 209 418

TOTALS 24.996 45.029 70.025
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ació de la que es disposava. Tanmateix en 

alguns casos, ha estat necessari dividir la secció per criteris territorials donat que 

l’espai de la secció era molt heterogeni i suposava diferents comportaments d’intenció 

zones d’aparcament que es corresponen alhora amb l’àmbit on 

que permetrà conèixer la capacitat de l’oferta 

Al conjunt de l’àmbit d’estudi s’han comptabilitzat prop de 70.000 places 

, que suposa un total de 86 places /Ha que representa la mitjana de la 

trama urbana. El 64% d’aquestes places es localitzen fora calçada que comprèn 

 

La major concentració d’oferta es detecta a l’entorn de l’Avinguda Prat de la Riba i a 

Vinyes (zones 12,10,11 i 7) com a conseqüència del major 

nombre de places situades en aparcaments subterranis. La presència de blocs 

d’habitatges construïts a la dècada dels 90 i 00 en aquestes zones, on els índexs de 

blocs d’habitatge es van incrementar de forma 
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1.587 32 39% 13 19

2.565 112 29% 32 80

1.877 100 30% 30 70

2.472 135 39% 53 82

1.469 82 47% 38 44

1.764 69 36% 25 45

2.695 130 25% 33 97

1.946 93 38% 35 58

1.524 87 40% 35 52

2.816 151 27% 41 110

1.575 149 33% 50 99

2.633 168 25% 43 125

1.447 69 28% 19 50

2.238 125 23% 29 96

3.857 122 28% 34 88

2.321 98 35% 34 64

3.204 76 41% 31 45

3.183 117 32% 38 79

2.186 88 43% 38 50

3.377 95 38% 36 59

6.335 111 37% 41 70

6.202 149 36% 54 96

2.627 72 45% 33 39

1.875 66 40% 27 39

1.958 72 45% 33 39

621 57 38% 22 36

1.196 65 48% 31 34

2.057 40 49% 19 21

418 7 50% 3 3

70.025 86 36% 31 55



 

 

Les zones 1, 28 i 29 són les zones amb una menor concentració de places 

d’aparcament per diversos motius. En el cas de la zona 1, la causa de

concentració  d’oferta són la grandària del Turó de La Seu (amb molt oferta al seu 

entorn immediat) i la trama de ciutat antiga on la major part de carrers estan destinats 

de forma exclusiva per als vianants. 

En canvi a les zones 28 i 29, la tra

unifamiliar o de baixa densitat condiciona la baixa concentració d’oferta d’aparcament 

existent molt dispersa. 

Figura 9.4-17 Distribució percentual de l’oferta d’aparcament Font: (Elaboració pròpia)

9.4.8. Oferta d’aparcament a la calçada

A l’àmbit inventariat s’han detectat unes 25.000 places d’aparcament a la calçada de 

les quals el 82% són no regulades (incloent solars). Aquest nom

representa el 36% del conjunt de l’oferta d’aparcament de la ciutat (31 places/ha).

La major part de l’oferta a la calçada es troba concentrada a l’entorn de l’Av. Prat de la 

Riba, Mariola i Cappont (zones 4, 22, 10,11 i 12). La major part d’

troba localitzada en carrers amb dos cordons d’aparcament i, en molts casos, amb 

voreres poc amples que dificulten els desplaçaments dels vianants. 

L’oferta d’aparcament es distribueix a la calçada en:

-Places no regulades  que són d’ús g

regulació. 

-Places regulades  que poden dividir

afectar al tipus de vehicle que es permet estacionar com a la implantació d’una tarifa 

que en reguli el seu ús. A Lleida

descàrrega i reserves especials (minusvàlids, policia, etc).
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Les zones 1, 28 i 29 són les zones amb una menor concentració de places 

d’aparcament per diversos motius. En el cas de la zona 1, la causa de

concentració  d’oferta són la grandària del Turó de La Seu (amb molt oferta al seu 

entorn immediat) i la trama de ciutat antiga on la major part de carrers estan destinats 

de forma exclusiva per als vianants.  

En canvi a les zones 28 i 29, la trama de ciutat jardí on predomina l’habitatge 

unifamiliar o de baixa densitat condiciona la baixa concentració d’oferta d’aparcament 
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Les places no regulades

d’aparcament (també gratuïta), si bé cal tenir en compte que aquesta és una ofer
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Les places no regulades  estarien complementades amb l’oferta de solars 
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Les places regulades  a la calçada són: 

• Zona blava . Places d’aparcament destinades als usuaris que estacionen per 

períodes de temps inferiors a 2,5 hores, relacionats habitualment amb compres 

o gestions. L’objectiu d’aquestes places és la rotació dels vehicles de dilluns a 

divendres de 9 a 14h i de 17 a 20 i els dissabtes de 9 a 14h. Cal advertir, 

doncs, que aquest horari no cobreix un dels períodes punta d’atracció de 

visitants a l’activitat comercial que és el dissabte a la tarda.  

Per aconseguir-ho s’implanta una durada màxima d’estacionament permesa i 

una tarifa per aparcar. En el cas de Lleida, la tarifa és de tipus progressiu. És a 

dir que aparcar una hora és més econòmic proporcionalment que aparcar dues 

hores. Així, la primera hora d’aparcament val 0,74 €, la segona 0,86 € i el tram 

de mitja hora fins arribar a 2,5h de màxim es correspon a 1€/h. Per tant el 

màxim que es pot pagar és 2,10 € equivalent a 2,5 hores.  

La tarifa horària aplicada és la més baixa de les 4 capitals catalanes: Barcelona 

(2,35), Tarragona (0,95) i Girona (1,6) durant l’any 2009.L’anul·lació de les 

denúncies val 4 €.  

A totes les places de zona blava, el resident censat pot estacionar a les places 

del seu àmbit pagant una tarifa especial de 0,6 € / dia. A Lleida, s’han localitzat 

3.600 places de zona blava, de les quals la major part es situen en les zones 7, 

10 i 3, cobrint les necessitats del centre comercial, la universitat i diversos 

centres hospitalaris. 

• Les places de càrrega i descàrrega estan reservades per a la distribució urbana 

de mercaderies durant un període senyalat que té a veure amb les necessitats 

de l’activitat comercial de l’entorn on s’ubiquen les diferents zones reservades. 

En aquest sentit, s’han localitzat diverses tipologies de senyals (rodones, 

enquadrades), maneres de com senyalitzar els dies de regulació (laborables, 

de dilluns a divendres, de dilluns a dissabte, etc.), temps màxim permès (30 

minuts o sense indicar en alguns casos) i missatges diversos inclosos als 

senyals (control horari, zona d’actuació preferent, etc.). Així, doncs, si bé és 

correcte recollir les especificitats de l’activitat comercial de cada zona, aquesta 

dispersió d’informació no ajuda a la comprensió per part del repartidor de 

mercaderies. En cap senyal s’especifica la tipologia de vehicle que hi pot 

estacionar. 

En la zona inventariada, s’han detectat 650 places de càrrega i descàrrega 

corresponents a 163 zones. 

En els dos tipus d’oferta regulada analitzades fins ara els usuaris amb certificat 

de minusvàlid hi poden estacionar de manera legal a qualsevol hora.  

• Les places reservades a la calçada són de diversos tipus i responen a la 

reserva d’una o dues places. La major part de les places estan destinades a 

usuaris amb algun tipus de minusvalidesa, però en aquest apartat també 

s’inclouen reserves d’hotel o mercat. 



 

 

9.4.9. Oferta d’aparcament 

A l’àmbit inventariat s’han detectat unes 45.000 places d’aparcament 

calçada de les quals el 64% es troben en aparcaments situats sota els habitatges. 

Aquest nombre de places representa el 64% del conjunt de l’oferta d’aparcamen

ciutat (55 places/ha). 

La major part de l’oferta a la calçada es troba concentrada a l’entorn de l’Av. Prat de la 

Riba (zones 7, 10, i 12). La major part d’aquesta oferta es correspon a aparcament 

exclusiu per a veïns situada en blocs d’habitatge.

La tipologia de places fora la calçada respon bàsicament al seu ús:

-Aparcament per a veïns

d’habitatges o sota un habitatge unifamiliar. En aquest sentit, la concentració d’aquest 

tipus d’oferta respon al creixement urbanístic que ha tingut la ciutat. Així, el major 

nombre de places d’aparcament situades en garatges de veïns el trobem en zones de 

recent urbanització (Balàfia, Pardinyes i progressivament Cap pont). En canvi, zones 

com el Portal de Magdalena o el centre antic de la ciutat pateixen un dèficit històric de 

places sota la calçada. A l’àmbit inventariat, s’han comptabilitzat prop de 29.000 places 

en aparcaments per a veïns. 

El creixement de places d’aparcament per a veïns està regulat per l

d’aparcament que defineix el POUM de la ciutat. La dotació mínima d’aparcament és 

una ràtio que ha evolucionant adaptant

residencial d’aparcament a la ciutat. 

Actualment, el POUM per a edificis

Figura 9.4-19 Definició del sól per ús residencial 
 

La dotació mínima d’aparcament fixada en aquest POUM és molt baixa en compara

a altres ciutats, que demanen més d’una plaça per habitatge i varien en funció a la 

grandària de l’habitatge. L’aplicació estricte d’aquests paràmetres, és la causant d’una 

sobre-ocupació de l’ús d’aparcament a la calçada en determinades zones de la ci

Cal dir, que el ritme de creixement del parc de vehicles, tal i com es veurà en l’anàlisi 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA

174 

Oferta d’aparcament fora la calçada  

A l’àmbit inventariat s’han detectat unes 45.000 places d’aparcament 

calçada de les quals el 64% es troben en aparcaments situats sota els habitatges. 

Aquest nombre de places representa el 64% del conjunt de l’oferta d’aparcamen

La major part de l’oferta a la calçada es troba concentrada a l’entorn de l’Av. Prat de la 

Riba (zones 7, 10, i 12). La major part d’aquesta oferta es correspon a aparcament 

exclusiu per a veïns situada en blocs d’habitatge. 

La tipologia de places fora la calçada respon bàsicament al seu ús: 

Aparcament per a veïns . Es tracta dels aparcaments que es troben sota els blocs 

d’habitatges o sota un habitatge unifamiliar. En aquest sentit, la concentració d’aquest 

pon al creixement urbanístic que ha tingut la ciutat. Així, el major 

nombre de places d’aparcament situades en garatges de veïns el trobem en zones de 

recent urbanització (Balàfia, Pardinyes i progressivament Cap pont). En canvi, zones 

dalena o el centre antic de la ciutat pateixen un dèficit històric de 

places sota la calçada. A l’àmbit inventariat, s’han comptabilitzat prop de 29.000 places 

en aparcaments per a veïns.  

El creixement de places d’aparcament per a veïns està regulat per la dotació mínima 

d’aparcament que defineix el POUM de la ciutat. La dotació mínima d’aparcament és 

una ràtio que ha evolucionant adaptant-se a les necessitats canviants de la demanda 

residencial d’aparcament a la ciutat.  

Actualment, el POUM per a edificis amb ús d’habitatges defineix: 
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de la demanda, ha estat molt superior al ritme de creixement de nous habitatges. Per 

tant, l’oferta de garatges de veïns no s’ha adaptat al creixement de la demanda, 

donant lloc a dèficits d’aparcament. 

En canvi, en barris amb molts habitatges nous com és el cas de Pardinyes i Balafia, 

l’oferta de garatges per a veïns és molt important. La major part d’aquesta oferta 

acostuma a ser ocupada per als veïns del mateix bloc d’habitatges, però en alguns 

casos, els excedents de places donen servei a veïns de l’entorn en forma de venda o 

lloguer de places. Els preus del mercat immobiliari d’aparcament a Lleida oscil·len 

entre els 19.000 i 25.000 euros per una plaça de venda i entre 65 i 90 euros per una 

de lloguer. 

La totalitat d’aparcaments exclusius per a residents són d’iniciativa privada i no n’hi ha 

cap de titularitat municipal. 

-Aparcaments públics . Es considera un aparcament públic el que ofereix places 

d’aparcament en règim de rotació horària, ja sigui en la totalitat de la seva capacitat 

(Escola Professorat) o bé de forma compartida amb pupil·latge o venda (la major part 

dels aparcaments públics de la ciutat).  

S’han localitzat 17 aparcaments públics (incloent Ricard Vinyes previst d’inaugurar al 

setembre de 2010) que cobreixen les necessitats d’aparcament de la demanda de 

diferents centres d’atracció de viatges de la ciutat (centre comercial, hospitals, auditori, 

etc.), que sumen un total de l’entorn de 4.900 places d’aparcament. La major part dels 

aparcaments (excepte Hospital Arnau i La Llotja) es troben a l’entorn de la zona per a 

vianants  

Les tarifes horàries oscil·len entre els 1,5 i 1,8 euros per hora, que representa un 40% 

menys del preu de la zona blava, que és un producte semblant i complementari a la 

vegada.     

Els preus del pupil·latge, és a dir abonaments mensuals que permeten estacionar en 

aquests aparcaments durant les 24 hores al dia, oscil·len entre els 75 i 100 euros, 

força superiors als que podem trobar als aparcaments de veïns.  
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Taula 9.4-40 Aparcament públics fora de calçada Font: (Elaboració pròpia). 
 

-Aparcaments reservats. Es considera un aparcament reservat, aquell que les seves 

places, ja sigui en la seva totalitat o en la major part d’elles, estan destinades a una 

activitat en concret que es localitza a al costat mateix de l’aparcament. 

9.4.10. Oferta d’aparcament per a tipologia d’usuar i o durada de 
l’estacionament 

En funció a la tipologia de la demanda d’estacionament i el moment del dia en que 

apareix en major intensitat, es pot considerar quin volum d’oferta està destinada a 

dues de les principals demandes d’estacionament d’una ciutat: la residencial i la 

d’usuaris forans de curta durada (compres, gestions o oci) 

Oferta d’aparcament residencial 

La demanda residencial apareix en la seva major expressió durant la nit, quan tota 

l’oferta d’aparcament a la calçada (inclosa la zona blava i càrrega i descàrrega) es 

troba disponible per als residents. En canvi, no es pot considerar la totalitat de l’oferta 

d’aparcament fora la calçada ja que una part es troba reservada per a usuaris forans 

de curta durada (aparcaments públics) i treballadors o usuaris d’una activitat concreta 

(aparcaments reservats).  

APARCAMENTS PÚBLICS

Pàrquings Nom Direcció Places

1 Auditori C. La parra 190

2 Sant Joan Pl. Sant Joan 180

3 Blondel Av. Blondel 452

4 Cappont Pl. Blas Infante 306

5 Antiga Maternitat C. Governador Montcada 78

6 Euroforum C. Lluís Companys 187

7 Perpetuo Socorro C. Bisbe Messeguer 172

8 Rectorat C. Bisbe Messeguer 150

9 Vilella C. Torres de Sanui 221

10 Zona Alta C. Dr. Fleming 150

11 Avantmèdic C. Enric Granados 192

12 Camps d'esports C. Dr. Fleming 200

13 Barris Nord C. Corregidor Escofet 420

14 Escola Professorat C. Bonaire 110

15 hospital Arnau Vilanova Hospital Arnau 958

16 La Llotja Av. Tortosa, 4 471

17 Ricard Vinyes Pl. Ricard Vinyes 450 propera inauguració

4.887

Explanades

APARCAMENTS EN SOLARS

Àmbit Inventari d'aparcament (No és tot Lleida)

N.Solars Places

14 1.980



 

 

El conjunt d’oferta destinada als residents ascendeix a 58.750 places, un 57% de la 

qual es localitza fora la calçada. L’oferta d’aparcament residencial s’utilitzarà per al 

càlcul del dèficit residencial d’aparcament (apartat de demanda) que determinarà 

necessitats d’aparcament dels residents.

Figura 9.4-20Oferta d’aparcament residèncial Font: (
 

Oferta d’aparcament per a usuaris forans de curta d urada

L’oferta d’aparcament destinada 

aparcaments públics, que accedeixen a la ciutat durant el període diürn amb puntes 

relacionades amb les gestions i compres.

El conjunt d’aquesta oferta és de 6.662 places, el 45% de les quals es correspon a 

aparcaments públics, amb unes tarifes horàries molt més cares que les de zona blava.
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El conjunt d’oferta destinada als residents ascendeix a 58.750 places, un 57% de la 

qual es localitza fora la calçada. L’oferta d’aparcament residencial s’utilitzarà per al 

càlcul del dèficit residencial d’aparcament (apartat de demanda) que determinarà 

necessitats d’aparcament dels residents. 

Oferta d’aparcament residèncial Font: (Elaboració pròpia) 

Oferta d’aparcament per a usuaris forans de curta d urada  

L’oferta d’aparcament destinada als usuaris forans es composa de zona blava i 

aparcaments públics, que accedeixen a la ciutat durant el període diürn amb puntes 

relacionades amb les gestions i compres. 

El conjunt d’aquesta oferta és de 6.662 places, el 45% de les quals es correspon a 

rcaments públics, amb unes tarifes horàries molt més cares que les de zona blava.
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qual es localitza fora la calçada. L’oferta d’aparcament residencial s’utilitzarà per al 

càlcul del dèficit residencial d’aparcament (apartat de demanda) que determinarà les 

 

als usuaris forans es composa de zona blava i 

aparcaments públics, que accedeixen a la ciutat durant el període diürn amb puntes 

El conjunt d’aquesta oferta és de 6.662 places, el 45% de les quals es correspon a 

rcaments públics, amb unes tarifes horàries molt més cares que les de zona blava. 



 

 

Figura 9.4-21 Oferta d’aparcament per usuaris forans de curta durada Font: (

9.5. El transport de mercaderies

Les directrius nacionals de Mobilitat (2006) ens posen de manifest que la problemàtica 

de la distribució urbana de mercaderies és un tema molt contingent que depèn de 

múltiples factors que varien en funció de la situació en concret i que fan complicada la 

definició de solucions estàndards, igualment eficaces en tots els casos. 

Els factors que determinen aquesta problemàtica tenen a veure amb la morfologia i 

caràcter funcional de la zona en qüestió, i amb la seva grandària, però també entre 

d’altres, en relació al tipus de receptor de la mercaderia, a les característiques i 

estructura logística dels operadors i a l’existència de molts interessos contraposats 

entre els agents implicats. 

Si la situació actual és preocupant, el futur no ho és menys. Algunes tend

futur lligades al comerç i a la logística, com el desenvolupament del comerç electrònic, 

l’increment del nombre de comandes i la disminució de la seva mida, i altres 

relacionades amb la pròpia evolució sociològica del país (creixement i 

densificació/dispersió de la població i les seves activitats), i amb els requeriments de 

qualitat de vida per part de la població (major nivell de renda) van a significar nous 

problemes per la DU de mercaderies i reptes pels seus gestors i administradors.

L’ordenança de circulació de vianants i vehicles i d’ús de la via i espais  públics de 

Lleida disposa una restricció per 

de la ciutat de més de tercera categoria.

La regulació del transport de mercaderies es re

disposicions que sobre la matèria estableixen la LOTT (Ley de ordenación de los 

transportes terrestres) 16/1987 de 30 de juliol i el ROTT (Reglamento de la Ley de 
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Oferta d’aparcament per usuaris forans de curta durada Font: (Elaboració pròpia
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Ordenación de los Transportes Terrestres.) 1211/90 de 28 de setembre. Les úniques 

disposicions que hi fan referència, regulen el transport vehicles que excedeixin en pes 

o dimensiones als que estableix la normativa o el transport de mercaderies perilloses. 

La mobilitat del transport de mercaderies que garanteix el funcionament del comerç es 

concentra a l’interior del Gran Passeig de Ronda, realitzant-se amb vehicles de 

grandària mitjana i amb una limitació horària a la zona de vianants del l’eix comercial 

del Carrer Major. 

D’altra banda, destaca la diferència en el perfil dels vehicles de mercaderies que es 

desplacen per la xarxa d’accessos i que té com a destinació als polígons industrials 

que envolten la ciutat. Aquests vehicles de gran tonatge o trailers de més de 16-20 

tones mouen bàsicament fruita i verdura i altres mercaderies relacionades amb el 

funcionament dels polígons industrials. 
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10. ANALISI DE LA DEMANDA 

10.1. L’enquesta de mobilitat quotidiana 2006 (EMQ 06, 2006) 

Històricament, l’anàlisi del comportament de la mobilitat a Catalunya s’ha seguit 

mitjançant l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO), que es realitza des de 1975 amb 

informació exhaustiva de tota la població, gràcies als censos i padrons que 

incorporaven una pregunta en el formulari referent al primer desplaçament per motiu 

de treball o estudi.  

Segons la informació subministrada per les enquestes de l’EMO entre 1981-2001, la 

mobilitat obligada total generada i atreta per l’àmbit de les Terres de Lleida ha 

augmentat un 66,8% en aquest període, amb un creixement mitjà anual del 2,6%, que 

és superior al ritme de creixement demogràfic registrat.  

Però és que, a més de créixer molt la mobilitat obligada, també ha variat sensiblement 

la seva distribució. Així, si l’any 1981 no arribaven al 13% els treballadors o estudiants 

que realitzaven la seva activitat fora del propi municipi de residència, el 2001 aquest 

percentatge era gairebé del 33%. Això representa que la mobilitat obligada 

intermunicipal ha augmentat a una taxa mitjana del 7,4%, molt superior a la taxa 

mitjana d’increment de la mobilitat obligada intramunicipal (1,2%). En definitiva, el 

principal factor de creixement de la mobilitat obligada ha estat l’increment dels 

desplaçaments intermunicipals principalment. 

L’any 1996, apareix una eina nova: l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (en endavant 

EMQ). L’EMQ es va començar a realitzar l’any 1996, amb periodicitat quinquennal, 

però només sobre la població resident a la RMB. L’any 2006, es va ampliar l’àmbit de 

l’EMQ fins assolir la totalitat de Catalunya.  

Enguany, l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ 2006) és una 

estadística oficial promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. En la seva 

realització participen l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 

l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió. 

Les característiques de l’enquesta són: 

• Univers: Residents a Catalunya de 4 i més anys, segons el padró continu 

d’habitants a 1 de gener de 2006. 

• Mostra: 106.091 individus. 
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• Mètode d’enquesta: Enquesta telefònica mitjançant metodologia CATI. 

• Període d’enquesta: Dues onades, 28 març–2 juny i 27 setembre–1 desembre 

de 2006. 

A la ciutat de Lleida, l’anàlisi de les dades de l’EMQ 2006 s’ha realitzat a partir de 

l’estudi de 2 grans grups: 

• Anàlisi de les dades de mobilitat vinculades als residents. 

• Anàlisi de les dades de mobilitat vinculades als no residents a Lleida però si a 

Catalunya, en tant que existeix la disponibilitat mitjançant l’EMQ 2006 de 

complementar les dades vinculades als residents de Lleida amb altres 

vinculades a no residents de la ciutat però que, com a conseqüència dels seus 

hàbits de mobilitat, van afirmar haver realitzat algun dels seus desplaçaments 

dins l’àmbit de Lleida. 

A més a més, a partir dels resultats obtinguts, s’ha realitzat un anàlisi global de la 

mobilitat a Lleida, considerant conjuntament la mobilitat dels residents i dels no 

residents.  

Finalment, amb objecte d’actualitzar les dades, s’ha realitzat una prognosi dels 

resultats obtinguts de l’EMQ 2006 a l’any 2009, seguint també la mateixa metodologia 

d’anàlisi que diferencia entre residents, no residents i mobilitat global (residents + no 

residents). 

10.1.1. Dades de mobilitat vinculades als residents  de Lleida (EMQ 
2006) 

L’univers està constituït pels residents a Lleida de 4 i més anys (118.764), mentres que 

la mostra que es va analitzar va ser de 2.847 residents, que representa 2.4% de 

l’univers. 

El volum de desplaçaments realitzats pels residents de Lleida en un dia laborable és 

de 413.691, dels quals 410.522 tenen origen i/o destinació a la ciutat de Lleida (els 

3.169 desplaçaments restants es realitzen entre municipis diferents al de Lleida). 

Aquestes dades donen com a resultat un terme mig de 3,2 desplaçaments/habitant/dia 

laborable; i de 282.264, és a dir, 2.2 desplaçaments/ habitant/dia festiu. 

 
Desplaçaments vinculats a 

residents 
Coeficient de Mobilitat 

Laborable 413.691 3.2 

Festiu 282.264 2.2 

Taula 10.1-1 Desplaçaments/dia per resident segons dia laborable o festiu Font: (EMQ 06, 2006) 
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La divisió en zones de transport es correspon exactament amb la divisió per districtes. 

Els districtes que concentren el major nombre de punts mostrals són l’1 i 6, en 

proporció directa amb la seva distribució poblacional que correspon al 19% i 20% 

respectivament. Per més informació envers la mobilitat dels residents segons districte, 

consultar l’Annex 1 “Ampliació de l’anàlisi de la mobilitat vinculada als residents”. 

DISTRICTE MOSTRA % POBLACIÓ % 

1 589 21% 23.643 18,8% 

2 341 12% 12.450 9,9% 

3 147 5% 8.180 6,5% 

4 461 16% 21.158 16,8% 

5 303 11% 13.334 10,6% 

6 568 20% 25.210 20,1% 

7 311 11% 13.643 10,9% 

8 78 3% 4.857 3,9% 

9 49 2% 3.202 2,5% 

Total 2847 100% 125.677 100,0% 

Taula 10.1-2 Nombre de residents entrevistats per deistrictes Font: (EMQ 06, 2006) 
 

 Origen / Destinació dels desplaçaments vinculats a ls residents 

En dia laborable, el 90% dels desplaçaments dels residents són interns, és a dir que 

tenen origen i destinació a la ciutat de Lleida; Aquest percentatge disminueix en dia 

festiu, on el 20% dels desplaçaments dels residents tenen com a origen, o destinació 

un municipi diferent a Lleida. 

Desplaçaments de residents en dia laborable 

  Destinació 

  Lleida 

Altres 

Mun. Total 

O
ri

g
e
n
 

Lleida 

373.41

8 18.517 

391.93

5 

Altres 

Mun. 18.586 3.169 21.756 

Total 

392.00

4 21.687 

413.69

1 
 

Desplaçaments de residents en dia festiu 

  Destinació 

  Lleida 

Altres 

Mun. Total 

O
ri

g
e
n
 

Lleida 

227.41

6 24.805 

252.22

1 

Altres 

Mun. 26.672 3.371 30.043 

Total 

254.08

8 28.176 

282.26

4 
 

Taula 10.1-3 Desplaçaments/dia per resident segons dia laborable o festiu Font: (EMQ 06, 2006) 
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 Distribució horària dels desplaçaments vinculats a ls residents 

Pel que fa als dies feiners, la mobilitat dels residents de Lleida es caracteritza per 

presentar 3 franges horàries amb uns volums de desplaçaments força més elevats que 

a la resta del dia: 

• Franja 1:  Compresa entre les 08:00 i les 09:00, constitueix l’hora punta màxima 

diària amb un 11% dels desplaçaments dels residents. Entre la Franja Horària 

1 i 2, és a dir, entre les 09:00 i les 13:00 es produeix gairebé el 20 % dels 

desplaçaments. 

• Franja 2:  Compresa entre les 13:00 i les 14:00 amb un 7,7% dels 

desplaçaments. Entre les 14:00 i les 17:00 es produeix el 18% dels 

desplaçaments dels residents. 

• Franja 3:  Compresa entre les 17:00 i les 18:00 amb un 10% dels 

desplaçaments dels residents, constitueix la segona punta màxima diària. Entre 

les 19:00 i les 08:00 es produeixen el 34% dels desplaçaments. 

 

 

Figura 10.1-1 Perfil horari dels desplaçaments dels residents Font: (EMQ 06, 2006) 
 

 Laborable Festiu 

Hora d'origen Desp. % Desp. % 

01:00-02:00 39 0,0%  0,0% 

02:00-03:00 0 0,0%  0,0% 

03:00-04:00 41 0,0%  0,0% 

04:00-05:00 278 0,1%  0,0% 

05:00-06:00 1.123 0,3% 697 0,3% 

06:00-07:00 2.795 0,7% 699 0,3% 

07:00-08:00 17.767 4,3% 4.606 1,7% 

08:00-09:00 45.051 11,0% 6.331 2,3% 
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09:00-10:00 21.271 5,2% 12.363 4,5% 

10:00-11:00 20.283 4,9% 22.507 8,2% 

11:00-12:00 19.327 4,7% 24.514 8,9% 

12:00-13:00 19.934 4,9% 21.717 7,9% 

13:00-14:00 31.587 7,7% 22.207 8,1% 

14:00-15:00 26.143 6,4% 15.642 5,7% 

15:00-16:00 28.470 6,9% 9.231 3,3% 

16:00-17:00 18.595 4,5% 15.324 5,6% 

17:00-18:00 41.017 10,0% 19.635 7,1% 

18:00-19:00 30.262 7,4% 26.937 9,8% 

19:00-20:00 30.703 7,5% 25.565 9,3% 

20:00-21:00 28.694 7,0% 17.352 6,3% 

21:00-22:00 14.377 3,5% 14.965 5,4% 

22:00-23:00 7.734 1,9% 6.803 2,5% 

23:00-00:00 2.700 0,7% 6.627 2,4% 

00:00-01:00 2.275 0,6% 1.987 0,7% 

Taula 10.1-4Distribució horària dels desplaçaments dels residents.  Font: (EMQ 06, 2006) 

 
Distribució dels desplaçaments dels residents segon s mode 

Els resultats indiquen que en dia laborable, el 53% dels desplaçaments dels residents 

es realitza a peu, cosa compatible amb el fet de que també per a aquest mateix dia el 

50% dels viatges té una durada inferior als 10’. D’altra banda, un 28% dels viatges es 

realitza en cotxe, on l’entrevistat era el conductor. 

Mitjà Laborable Festiu 

A peu + bici 222.804 135.173 

Transport públic 34.758 9.170 

Transport privat 156.128 137.921 

Total 413.691 282.264 

Taula 10.1-5 Repartiment modal associat del total de desplaçaments dels residents Font: (EMQ 06, 
2006) 
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Repartiment modal percentual del total de 

desplaçaments dels residents en dia 

laborable 

 

 

Repartiment modal percentual del total de 

desplaçaments dels residents en dia festiu 

 

Figura 10.1-2 Repartiment modal percentual Font: (EMQ 06, 2006) 
 

Distribució dels desplaçaments dels residents segon s motiu 

Del total de 413.691 desplaçaments dels residents comptabilitzats, i els 282.264 per a 

dia festiu, s’obtenen els motius principals dels desplaçaments realitzats a qualsevol 

dels diferents modes de transport. 

Els motius generadors dels desplaçaments dels residents es poden classificar, segons 

si es tracta de mobilitat ocupacional, per motiu d’estudis o treball, de mobilitat 

personal, o del retorn a la llar. Segons aquestes agrupacions, la mobilitat a Lleida és 

pendular donat que gairebé el 50% dels desplaçaments tenen com a motiu el retorno a 

la llar. En dia laborable, un 29% es deu a mobilitat personal, i un 25% a mobilitat 

ocupacional (17% laboral i 8% estudis). En dia festiu, un 48% es deu a mobilitat 

personal. 

 Laborable Festiu 

Motiu Desp. % Desp. % 

Tornada a domicili 189.685 45,9% 132.355 46,9% 

Anar a la feina 66.587 16,1% 11.149 3,9% 

Anar a l'escola/univ. 33.935 8,2% 884 0,3% 

Formació complementària 4.960 1,2% 1.443 0,5% 

Compres quotidianes 27.553 6,7% 20.134 7,1% 

Compres no quotidianes 1.733 0,4% 1.837 0,7% 

Metge 6.112 1,5% 668 0,2% 

Visita amic/familiar 9.718 2,3% 21.977 7,8% 

Acompanyar altres persones 18.193 4,4% 6.403 2,3% 

Gestions de feina 3.490 0,8% 1.099 0,4% 

Gestions personals 13.901 3,4% 9.565 3,4% 

Àpat, no d'oci 1.081 0,3% 1.449 0,5% 

Activitats esportives 6.163 1,5% 5.536 2,0% 
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Activitats culturals 2.464 0,6% 2.672 0,9% 

Altres activitats d'oci 11.636 2,8% 32.397 11,5% 

Passeig 14.036 3,4% 21.145 7,5% 

Tornada a segona residència 622 0,2% 1.532 0,5% 

Tornada hotel 80 0,0%   0,0% 

Tornada a domicili d'altres 523 0,1% 596 0,2% 

Altres motius 1.218 0,3% 9.421 3,3% 

Total 413.691 100,0% 282.264 100,0% 

Taula 10.1-6 Distribució percentual dels desplaçaments dels residentsper motiu  Font: (EMQ 06, 2006) 
 

 Agrupant els motius dels desplaçaments dels residents, s’observen algunes 

diferències entre els dies feiners i els festius, destacant especialment l’important 

augment de la mobilitat per motius personals.  

Distribució percentual dels desplaçaments dels residents per motiu (taula agregada) 

Motiu Laborable Festiu 

Tornada a casa 190.911 46,14% 134.484 47,64% 

Mobilitat ocupacional feina 70.077 16,93% 12.248 4,33% 

Mobilitat ocupacional estudi 33.935 8,20% 884 0,31% 

Mobilitat personal 118.768 28,70% 134.649 47,70% 

Total 413.691 100,00% 282.264 100,00% 

Taula 10.1-7 Distribució percentual dels desplaçaments dels residents per motiu (agregats)  Font: (EMQ 
06, 2006)  
 

Distribució percentual dels desplaçaments 

per motiu en dia Laborable 

Distribució percentual dels desplaçaments per 

motiu en dia festiu 

Figura 10.1-3 Distribució percentual dels desplaçament per motiu  Font: (EMQ 06, 2006) 
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 L’Índex d’Autocontenció dels desplaçaments 

Un indicador clau de la mobilitat és la taxa d’autocontenció de la població resident 

calculada com els desplaçaments interns en l’àmbit de residència dividits pel total de 

desplaçaments residents, expressat en percentatge. 

En dia laborable, el 90% dels desplaçaments són interns, és a dir que tenen origen i 

destinació a la ciutat de Lleida; aquest percentatge disminueix en dia festiu, on el 20% 

dels desplaçaments tenen com a origen o destinació un municipi diferent a Lleida. 

  Destinació 

  Lleida Altres Mun. Total 

O
ri

g
e
n
 Lleida 373.418 18.517 391.935 

Altres Mun. 18.586 3.169 21.756 

Total 392.004 21.687 413.691 

Taula 10.1-8 Desplaçaments en dia laborable  Font: (EMQ 06, 2006)  
 

  Destinació 

  Lleida Altres Mun. Total 

O
ri

g
e
n
 Lleida 227.416 24.805 252.221 

Altres Mun. 26.672 3.371 30.043 

Total 254.088 28.176 282.264 

Taula 10.1-9 Desplaçaments en dia festiu  Font: (EMQ 06, 2006) 

10.1.2. Dades de mobilitat vinculades als no reside nts de Lleida (EMQ 
2006) 

Amb l’objecte de complementar les dades referents a la mobilitat dels residents, s’ha 

avaluat també la mobilitat dels no residents a Lleida, però que com a conseqüència de 

la seva activitat es desplaçen també per la ciutat. L’anàlisi s’ha realitzat sobre una 

mostra de l’EMQ 2006 amb 1.478 enquestes realitzades. 

Origen / Destinació dels desplaçaments vinculats al s no residents 

Només un 7,13% dels desplaçaments vinculats a no residents es produeixen a nivell 

intern de la ciutat. Contràriament, els desplaçaments atrets i generats representen 

prop del 50%, mostrant una elevada simetria. Aquest fet es justifica en tant que Lleida 

exerceix una centralitat molt elevada dins el territori que l’envolta, sobretot com a 

conseqüència d’esdevenir el principal node econòmic i polític de les Comarques de 

Ponent.  
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Tipus Nombre de Desplaçaments total 

Interns 6.317 7,13% 

Generats 41.178 46,51% 

Atrets 41.049 46,36% 

TOTAL 88.544 100,00% 

Taula 10.1-10 Desplaçaments dels no residents en dia laborable  Font: (EMQ 06, 2006). 
 

Distribució dels desplaçaments dels no residents se gons mode 

L’ús del vehicle privat és predominant tal pel que fa als desplaçaments interns com als 

desplaçaments relacionats amb l’exterior dels no residents (atrets o generats), si bé a 

nivell intern el seu pes relatiu és inferior com a conseqüència de l’augment dels modes 

a peu i en bicicleta. 

El transport públic presenta valors similars tant pel que fa a desplaçaments interns 

com a desplaçaments amb l’exterior. 

Tipus Mode del desplaçament 
Nombre de 

desplaçaments 

Interns 

No motoritzats 2.072 32,80% 

Transport Públic 654 10,35% 

Vehicle Privat 3.591 56,85% 

Subtotal 6.317 100,00% 

Generats 

No motoritzats 563 1,37% 

Transport Públic 5.431 13,19% 

Vehicle Privat 35.184 85,44% 

Subtotal 41.178 100,00% 

Atrets 

No motoritzats 468 1,14% 

Transport Públic 5.508 13,42% 

Vehicle Privat 35.073 85,44% 

Subtotal 41.049 100,00% 

TOTAL 88.544 100,00% 

Taula 10.1-11 Repartiment modal del desplaçament dels no residents en un dia laborable  Font: (EMQ 
06, 2006)  
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Figura 10.1-4 Repartiment modal del desplaçament dels no residents en un dia laborable  Font: (EMQ 
06, 2006) 
 

 Distribució dels desplaçaments dels no residents s egons motiu  

L’important pes econòmic de Lleida en relació amb el territori que l’envolta s’observa 

amb les dades vinculades al motiu “tornada ocupacional” dels no residents. Així, si bé 

pel que fa a desplaçaments atrets (amb destinació a Lleida), el nombre de 

desplaçaments amb aquest motiu és molt baix (0,06%), pel que fa a desplaçaments 

generats (amb origen a Lleida) amb motiu de “tornada ocupacional” representen prop 

del 50%. 

Els desplaçaments per motiu de “tornada personal” segueix unes pautes similars, amb 

un volum molt més elevat de desplaçaments generats que no pas atrets. 

A nivell intern, el principal motiu dels desplaçaments de no residents és personal, amb 

prop del 65%. 
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Tipus Motiu del desplaçament Nombre de desplaçaments 

Interns 

Tornada ocupacional 232 3,68% 

Tornada Personal 344 5,44% 

Ocupacional 1.683 26,64% 

Personal 4.058 64,24% 

Subtotal 6.317 100,00% 

Generats 

Tornada ocupacional 19.995 48,56% 

Tornada Personal 18.131 44,03% 

Ocupacional 1.747 4,24% 

Personal 1.304 3,17% 

Subtotal 41.178 100,00% 

Atrets 

Tornada ocupacional 26 0,06% 

Tornada Personal 524 1,28% 

Ocupacional 22.195 54,07% 

Personal 18.305 44,59% 

Subtotal 41.049 100,00% 

TOTAL 88.544 100,00% 

Taula 10.1-12 Repartiment segons motiu del desplaçament dels no residents en un dia laborable  Font: 
(EMQ 06, 2006) 

  

 

Figura 10.1-5 Repartiment segons motiu del desplaçament dels no residents en un dia laborable  Font: 
(EMQ 06, 2006) 
  

10.1.3. Dades de mobilitat totals (residents + no r esidents). EMQ 2006 

Per contrastar i caracteritzar la mobilitat a la ciutat de Lleida  en un dia feiner tipus, 

s’ha analitzat de forma conjunta els desplaçaments vinculats a residents i no residents. 

En aquest sentit, s’ha treballat amb una mostra de 4.325 enquestes de l’Enquesta de 
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Mobilitat Quotidiana 2006, de les quals el 65,83% són referents a residents i el 34,17 

referents a no residents. 

Tipus Mostra Total 

Residents 2.847 65,83% 

No residents 1.478 34,17% 

Total 4.325 100,00% 

Taula 10.1-13 Mostra total analitzada  Font: (EMQ 06, 2006)  
 

Dades globals de mobilitat (residents + no resident s) 

En total, considerant la mobilitat dels residents i dels no residents de forma global, es 

produeixen en un dia feiner promig un total de 502.235 desplaçaments, dels quals el 

82% està vinculat als residents i el 17% als no residents. 

Tipus Desplaçaments en un dia feiner 

Residents 410.522(*) 82,26% 

No residents 88.544 17,74% 

Total 499.065(*) 100,00% 

(*) No incorpora els 3.169 desplaçaments dels residents que es realitzen entre municipis diferents a 

Lleida 

Taula 10.1-14 Dades globals de mobilitat. Total dels desplaçaments vinculats a residents i no residents  
Font: (EMQ 06, 2006) 
 

 

Figura 10.1-6 Dades globals de mobilitat. Total dels desplaçaments vinculats a residents i no residents    
Font: (EMQ 06, 2006) 
 

Origen / Destinació dels desplaçaments totals 

Les principals relacions de mobilitat amb l’exterior de la ciutat de Lleida es produeixen 

amb els municipis d’Alpicat, Torrefarrera i Balaguer, que representen més del 17% del 

total de desplaçaments tant pel que fa a origens com a destinacions. 
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Cal ressenyar que l’importància de Lleida envers el territori que l’envolta condiciona 

l’existència d’un gran nombre de relacions d’origen o destinació no tan sols amb els 

municipis de l’entorn immediat, sinó també amb d’altres més allunyats. 

Origen Destinació Desplaçaments % Desplaçaments 

Lleida Alpicat 4.064  6,98% 

Lleida Torrefarrera 3.096  5,32% 

Lleida Balaguer 3.054  5,25% 

Lleida Alcarràs 2.620  4,50% 

Lleida Alcoletge 2.263  3,89% 

Lleida Mollerussa 1.935  3,32% 

Lleida Almacelles 1.491  2,56% 

Lleida Tàrrega 1.274  2,19% 

Lleida Corbins 1.252  2,15% 

Lleida Barcelona 1.153  1,98% 

Lleida Benavent de Segrià 1.111  1,91% 

Lleida Almenar 1.071  1,84% 

Lleida Bell-lloc d'Urgell 1.063  1,83% 

Lleida Albatàrrec 1.045  1,79% 

Lleida Borges Blanques, les 1.032  1,77% 

Lleida Alguaire 934  1,60% 

Lleida Artesa de Lleida 923  1,58% 

Lleida Rosselló 893  1,53% 

Lleida Vilanova de Segrià 858  1,47% 

Lleida Torres de Segre 854  1,47% 

Lleida Juneda 838  1,44% 

Lleida Cervera 732  1,26% 

Lleida Alamús, els 656  1,13% 

Lleida Portella, la 634  1,09% 

Lleida Soses 623  1,07% 

Lleida Puigverd de Lleida 622  1,07% 

Lleida Albesa 616  1,06% 

Lleida Vilanova de la Barca 610  1,05% 

Lleida Sarroca de Lleida 564  0,97% 

Lleida Alfés 534  0,92% 

Lleida Montoliu de Lleida 530  0,91% 

Lleida Alfarràs 511  0,88% 

Lleida Bellpuig 428  0,74% 

Lleida Linyola 411  0,71% 

Lleida Seròs 387  0,67% 

Lleida Artesa de Segre 387  0,66% 

Lleida Tarragona 384  0,66% 

Lleida Bellvís 376  0,64% 

Lleida Gimenells i el Pla de la Font 373  0,64% 

Lleida Torre-serona 362  0,62% 

Lleida Tremp 361  0,62% 
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Lleida Sudanell 352  0,60% 

Lleida Maials 332  0,57% 

Lleida Torrelameu 318  0,55% 

Taula 10.1-15 Destinació dels desplaçaments globals amb origen Lleida  Font: (EMQ 06, 2006) 
 

 Origen Destinació Desplaçaments 
% 

Desplaçaments 

Alpicat Lleida 3.949  6,78% 

Torrefarrera Lleida 3.059  5,25% 

Balaguer Lleida 3.003  5,15% 

Alcarràs Lleida 2.524  4,33% 

Alcoletge Lleida 2.190  3,76% 

Mollerussa Lleida 2.039  3,50% 

Almacelles Lleida 1.488  2,55% 

Corbins Lleida 1.283  2,20% 

Tàrrega Lleida 1.271  2,18% 

Barcelona Lleida 1.236  2,12% 

Borges Blanques, les Lleida 1.142  1,96% 

Benavent de Segrià Lleida 1.110  1,90% 

Albatàrrec Lleida 1.103  1,89% 

Bell-lloc d'Urgell Lleida 1.076  1,85% 

Almenar Lleida 1.012  1,74% 

Alguaire Lleida 938  1,61% 

Artesa de Lleida Lleida 923  1,58% 

Rosselló Lleida 920  1,58% 

Juneda Lleida 899  1,54% 

Vilanova de Segrià Lleida 888  1,52% 

Torres de Segre Lleida 824  1,41% 

Albesa Lleida 723  1,24% 

Cervera Lleida 700  1,20% 

Alamús, els Lleida 687  1,18% 

Portella, la Lleida 667  1,14% 

Soses Lleida 654  1,12% 

Vilanova de la Barca Lleida 610  1,05% 

Puigverd de Lleida Lleida 580  1,00% 

Alfés Lleida 534  0,92% 

Sarroca de Lleida Lleida 533  0,91% 

Montoliu de Lleida Lleida 532  0,91% 

Alfarràs Lleida 480  0,82% 

Tarragona Lleida 446  0,77% 

Bellpuig Lleida 428  0,73% 

Gimenells i el Pla de la Font Lleida 401  0,69% 

Seròs Lleida 387  0,66% 

Tremp Lleida 384  0,66% 

Artesa de Segre Lleida 363  0,62% 

Torre-serona Lleida 362  0,62% 
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Sudanell Lleida 352  0,60% 

Bellvís Lleida 346  0,59% 

Torrelameu Lleida 342  0,59% 

Linyola Lleida 311  0,53% 

Taula 10.1-16 Origen dels desplaçaments globals amb origen Lleida  Font: (EMQ 06, 2006) 
 

Distribució dels desplaçaments totals segons mode 

Existeix un comportament molt diferenciat entre els desplaçaments que es produeixen 

a nivell intern, on hi ha un predomini dels desplaçaments a peu (57,90%), i els 

desplaçaments amb l’exterior (generats i atrets), on el pes del vehicle privat es 

preponderant amb valors que superen el 85% del total. 

Tipus Mode del desplaçament Nombre de desplaçaments 

Interns 

Peu 219.872 57,90% 

Bicicleta 3.058 0,81% 

Transport Públic 32.321 8,51% 

Vehicle Privat 124.483 32,78% 

Subtotal 379.734 100,00% 

Generats 

Peu 873 1,46% 

Bicicleta 179 0,30% 

Transport Públic 6.680 11,19% 

Vehicle Privat 51.963 87,05% 

Subtotal 59.695 100,00% 

Atrets 

Peu 813 1,36% 

Bicicleta 179 0,30% 

Transport Públic 6.771 11,35% 

Vehicle Privat 51.873 86,98% 

Subtotal 59.636 100,00% 

TOTAL 499.065(*) 100,00% 

(*) No incorpora els 3.169 desplaçaments dels residents que es realitzen entre municipis diferents a 

Lleida 

Taula 10.1-17 Repartiment modal total de desplaçaments (residents+ no residents) segons siguin 
interns o amb l’exterior  Font: (EMQ 06, 2006) 
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Figura 10.1-7 Repartiment modal total de desplaçaments (residents+ no residents) segons siguin interns 
o amb l’exterior Font: (EMQ 06, 2006) 
  

En resum, agrupant tota la mobilitat que es produeix en un dia feiner a Lleida, tant la 

relativa a residents i no residents, com la vinculada amb el tipus de desplaçaments 

(interns o amb l’exterior), es pot concloure que els modes més utilitzats són el vehicle 

privat (45,75%) i el peu (44,39%). El transport públic presenta valors inferiors al 10%, 

mentre que els desplaçaments amb bicicleta no arriben a l’1%. 

Mode del desplaçament Nombre de desplaçaments 

Peu 221.558 44,39% 

Bicicleta 3.416 0,68% 

Transport Públic 45.772 9,17% 

Vehicle Privat 228.319 45,75% 

TOTAL 499.065 (*) 100,00% 

(*) No incorpora els 3.169 desplaçaments dels residents que es realitzen entre municipis diferents a 

Lleida 

Taula 10.1-18 Resum del repartiment modal del total de desplaçaments (residents+ no residents)  Font: 
(EMQ 06, 2006) 
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Figura 10.1-8 Resum del repartiment modal del total de desplaçaments (residents+ no residents) Font: 
(EMQ 06, 2006) 
 

Distribució dels desplaçaments totals segons motiu 

Si bé el nombre de desplaçaments totals segons motiu són força similars pel que fa a 

la mobilitat interna, amb un màxim per motius personals (30,10%), i un mínim per 

motiu de tornada ocupacional (20,88%), cal destacar que a la mobilitat relacionada 

amb l’exterior els valors són molt més asimètrics, tenint els seus màxims vinculats a 

desplaçaments per motius ocupacionals. Així, en relació amb els desplaçaments totals 

generats, la tornada ocupacional representa el 33,50%, mentre que en relació amb els 

desplaçaments totals atrets, la mobilitat ocupacional (d’anada al lloc de treball o 

d’estudis), representa el 32,23%). 

Tipus Motiu del desplaçament Nombre de desplaçaments 

Interns 

Tornada ocupacional 79.301 20,88% 

Tornada Personal 94.546 24,90% 

Ocupacional 91.605 24,12% 

Personal 114.282 30,10% 

Subtotal 379.734 100,00% 

Generats 

Tornada ocupacional 19.995 33,50% 

Tornada Personal 18.591 31,14% 

Ocupacional 13.704 22,96% 

Personal 7.405 12,40% 

Subtotal 59.695 100,00% 

Atrets 

Tornada ocupacional 10.474 17,56% 

Tornada Personal 6.928 11,62% 

Ocupacional 23.013 38,59% 

Personal 19.220 32,23% 

Subtotal 59.636 100,00% 

TOTAL 499.065 (*) 100,00% 

(*) No incorpora els 3.169 desplaçaments dels residents que es realitzen entre municipis diferents a 

Lleida 

Taula 10.1-19 Repartiment del total de desplaçaments (residents+ no residents)segons motiu  Font: 
(EMQ 06, 2006) 
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Figura 10.1-9 Repartiment del total de desplaçaments (residents+ no residents)segons motiu Font: 
(EMQ 06, 2006) 
 

 En resum, agrupant tots els desplaçaments segons motiu, tant pel que fa a residents 

com a no residents i independentment del tipus de relacions (amb l’exterior o internes), 

es pot concloure afirmant que els valors són forma similars, amb un màxim pel que fa 

a la mobilitat personal (28,23%), i un mínim pel que fa a la tornada ocupacional 

(22,00%). 

Motiu del desplaçament Nombre de desplaçaments 

Tornada ocupacional 109.771 22,00% 

Tornada Personal 120.065 24,06% 

Ocupacional 128.323 25,71% 

Personal 140.906 28,23% 

TOTAL 499.065 (*) 100,00% 

(*) No incorpora els 3.169 desplaçaments dels residents que es realitzen entre municipis diferents a 

Lleida 

Taula 10.1-20 Resum dels desplaçaments totals (residents+ no residents)segons motiu  Font: (EMQ 06, 
2006) 
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Figura 10.1-10 Resum dels desplaçaments totals (residents+ no residents)segons motiu Font: (EMQ 06, 
2006) 

10.1.4. Dades de mobilitat actuals. El nombre de de splaçaments al 2009 

Amb l’objectiu d’actualitzar les dades de mobilitat obtingudes a partir de l’anàlisi dels 

resultats de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana del 2006, shan pres com a referència 

els següents paràmetres: 

• Dades de mobilitat totals de l’EMQ 2006 (residents + no residents). 

• Dades de creixement de la població per al període 2006-2009 

• Dades de trànsit recopilades per als diferents modes per al període 2006-2009 

(aforaments per a vehicles, comptatges d’usuaris del transport públic, etc.). 

Aquest anàlisi s’ha dut a terme tant pel que fa als residents com als no residents i a la 

suma dels dos (mobilitat global de la ciutat). 

Dades de mobilitat actuals vinculades als residents . Any 2009 

La mobilitat vinculada als residents representa el 82,47% del total i suposa un total de 

467.467 desplaçaments en un dia feiner promig segons dades actualitzades a partir de 

la EMQ 06 per a l’any 2009. El comportament des del punt de vista de mobilitat dels 

residents es caracteritza per: 

• El 91% dels desplaçaments són de caràcter intern, amb % inferiors al 4,5% pel 

que fa a desplaçaments generats i atrets. 

• El mode predominant als desplaçaments interns és el peu, amb prop del 60%. 

Contràriament, pel que fa a les relacions amb l’exterior, el vehicle privat es 

predominant, amb prop del 90%. 

• La bicicleta presenta valors baixos, si s’estima un creixement proper al 0,80% 

respecte del 2006, representant uns 3.730 desplaçaments diaris pel que fa a 

desplaçaments interns. 
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Nombre de desplaçaments 

(2009) 

 
RESIDENTS 

Interns 

A peu - bici 253.677 59,54% 

Transport Públic 37.547 8,81% 

Vehicle Privat 134.812 31,64% 

Subtotal 426.036 100% 

Generats 

A peu - bici 562 2,71% 

Transport Públic 1.481 7,14% 

Vehicle Privat 18.711 90,16% 

Subtotal 20.754 100% 

Atrets 

A peu - bici 602 2,91% 

Transport Públic 1.498 7,24% 

Vehicle Privat 18.578 89,85% 

Subtotal 20.677 100% 

 
TOTALS 467.467 100% 

Taula 10.1-21 Prognosi de desplaçaments i repartiment modal associat als residents 2009  Font: 
(Elaboració pròpia) 
 

Si s’agrupen les dades referides als residents, amb independència de si els 

desplaçaments es realitzen a nivell intern de Lleida o bé es tracta de desplaçaments 

generats o atrets per la ciutat en relació amb l’exterior, s’obté que el 54,52% es realitza 

a peu o en bicicleta. En aquest sentit, cal destacar que, d’acord amb els resultats que 

es mostren a la taula “Prognosi de desplaçaments i repartiment modal associat als 

residents. Any 2009”, de la pàgina anterior, el pes dels desplaçaments a peu o en 

bicicleta que es realitzen a nivell intern és fonamental alhora de conformar aquest 

valor. 

Mode Desplaçaments dels Residents 

A peu - bici 254.841 54,52% 

Transport Públic 40.525 8,67% 

Vehicle Privat 172.101 36,82% 

TOTALS 467.467 100,00% 

Taula 10.1-22 Repartiment modal dels desplaçaments dels residents, amb independència del tipus de 
desplaçament (intern o amb l’exterior) 2009   Font: (Elaboració pròpia) 



 

 

Figura 10.1-11 Repartiment modal dels desplaçaments dels residents, amb independència del tipus de 
desplaçament (intern o amb l’exterior) 2009 
 

Mitjançant un anàlisi comparatiu entre el comportament de la mobilitat actual vinculada 

als residents de Lleida, amb el d’altres ciutats similars, s’observa que Lleida presenta 

uns valors referents a la mobilitat a peu i/o en bicicleta elevats. Contràriament el 

transport públic presenta valors inferiors als existents a altres ciutats similars, sobretot 

si comparem Lleida amb ciutats que tenen desenvolupada una potent infraestructura 

de transport públic ( Barcelona, 31%; Madrid, 46%, Saragossa, 30%, etc.). Per tant, les 

propostes de millora de la mobilitat haurien d’anar enfocades a fomentar un 

transvassament des del mode amb vehicle privat cap al transport públic urbà i 

interurbà. 

Figura 10.1-12 Repartiment modal dels desplaçaments a diferents ciutats espanyoles 
pròpia) 
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Repartiment modal dels desplaçaments dels residents, amb independència del tipus de 
desplaçament (intern o amb l’exterior) 2009 Font: (Elaboració pròpia) 

Mitjançant un anàlisi comparatiu entre el comportament de la mobilitat actual vinculada 

de Lleida, amb el d’altres ciutats similars, s’observa que Lleida presenta 

uns valors referents a la mobilitat a peu i/o en bicicleta elevats. Contràriament el 

transport públic presenta valors inferiors als existents a altres ciutats similars, sobretot 

comparem Lleida amb ciutats que tenen desenvolupada una potent infraestructura 

de transport públic ( Barcelona, 31%; Madrid, 46%, Saragossa, 30%, etc.). Per tant, les 

propostes de millora de la mobilitat haurien d’anar enfocades a fomentar un 

nt des del mode amb vehicle privat cap al transport públic urbà i 
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Dades de mobilitat actuals vinculades als no reside nts. Any 2009 

La mobilitat vinculada als no residents representa el 17,53% del total i suposa un total 

de 99.334 desplaçaments segons dades actualitzades a partir de la EMQ 06 per a 

l’any 2009. El comportament des del punt de vista de mobilitat dels residents es 

caracteritza per: 

• Tan sols el 7,21% dels desplaçaments de no residents es produeixen a l’interior 

de Lleida, xifra que representa 7.160 desplaçaments en un dia feiner tipus. 

Contràriament, els desplaçaments amb l’exterior són molt més elevats, amb 

prop del 47% pel que fa a desplaçaments generats i atrets. 

• El mode predominant, tant pel que fa a la mobilitat interna com a la relacionada 

amb l’exterior és el vehicle privat. Aquest és especialment significatiu en els 

desplaçaments de connexió amb l’exterior, amb valors que superen el 85% del 

repartiment modal. 

  
Nombre de desplaçaments 

(2009) 

 
NO RESIDENTS 

Interns 

A peu - bici 2.380 33,24% 

Transport Públic 775 10,83% 

Vehicle Privat 4.004 55,93% 

Subtotal 7.160 7,21% 

Generats 

No motoritzats 647 1,40% 

Transport Públic 6.439 13,90% 

Vehicle Privat 39.235 84,70% 

Subtotal 46.321 46,63% 

Atrets 

No motoritzats 538 1,17% 

Transport Públic 6.531 14,24% 

Vehicle Privat 38.785 84,59% 

Subtotal 45.853 46,16% 

 
TOTALS 99.334 100% 

Taula 10.1-23 Prognosi de desplaçaments i repartiment modal associat als no residents Font: (Elaboració 
pròpia) 

Dades de mobilitat totals (residents + no residents) Mobilitat interna i amb l’exterior. Any 2009 

Els resultats de l’anàlisi de la mobilitat total (residents + no residents) tant pel que fa 

als desplaçaments que es realitzen a nivell intern com en relació amb els atrets i/o 

generats amb l’exterior, mostren un creixement absolut de la mobilitat per al període 

2006-2009, que es sitúa en un 13,6%%, amb un màxim al transport públic (18,6%) i un 

mínim al vehicle privat (11,3%). 
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Mode de transport 

2009 
TOTALS 

Creixement Absolut 

2006 - 2009 

A peu - Bici 258.405 45,59% 14,9% 

Transport Públic 54.270 9,57% 18,6% 

Vehicle Privat 254.125 44,84% 11,3% 

TOTALS 566.801 100% 13,6% 

Taula 10.1-24 Prognosi de desplaçaments totals (residents+no residents) i repartiment modal associat 
Font: (Elaboració pròpia) 

 

Figura 10.1-13 Prognosi de desplaçaments totals (residents+no residents) i repartiment modal associat. 
Mobilitat interna i amb l’exterior. Font: (Elaboració pròpia) 
 

Dades de mobilitat totals (residents + no residents ) Mobilitat interna. Any 2009 

Pel que fa a la mobilitat interna total (residents + no residents), predominen els 

desplaçaments a peu amb gairebé el 59% del total, seguit dels desplaçaments amb 

vehicle privat que representen el 32%. 

El mode que menys desplaçaments presenta és el de la bicicleta, amb valors que se 

situen en uns 6.368 desplaçaments interns (1,47%) 

Mode de transport 

2009 

REPARTIMENT MODAL TOTAL INTERNS ANY 2009 

Desplaçaments % 

A peu + bici 256.057 59,11% 

Transport públic 38.322 8,85% 

Transport privat 138.817 32,04% 

TOTALS 433.196 100,0% 

Taula 10.1-25 Prognosi de desplaçaments totals (residents+no residents) i repartiment modal a nivell 
intern. Dades 2009  Font: (Elaboració pròpia) 
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Figura 10.1-14 Prognosi de desplaçaments totals (residents+no residents) i repartiment modal a nivell 
intern. Dades 2009. Font: (Elaboració pròpia) 

 
Dades de mobilitat totals (residents + no residents ) Mobilitat amb l’exterior 

(desplaçaments atrets i generats). Any 2009 

Pel que fa a la mobilitat relacionada amb l’exterior (desplaçaments atrets o generats a 

Lleida), el mode principal és el vehicle privat, amb el 86,3% del total, seguit del 

transport públic amb gairebé el 12% dels desplaçaments. 

Els desplaçaments amb bicicleta presenten valors molt baixos, amb xifres al voltant 

dels 401 desplaçaments amb l’exterior en un dia feiner tipus. 

Mode de 

transport 2009 

Repartiment modal total amb l'exterior. Any 

2009 

Desplaçaments % 

A peu - Bici 2.348 1,76% 

Transport Públic 15.948 11,94% 

Vehicle Privat 115.309 86,31% 

TOTALS 133.605 100% 

Taula 10.1-26 Prognosi de desplaçaments totals (residents+no residents) i repartiment modal amb 
l’exterior. Dades 2009  Font: (Elaboració pròpia) 
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Figura 10.1-15 Prognosi de desplaçaments totals (residents+no residents) i repartiment modal amb 
l’exterior. Dades 2009. Font: (Elaboració pròpia) 

10.2. Desplaçaments a peu i en bicicleta 

El coneixement de les intensitats de trànsit de vianants i ciclistes s’ha obtingut a partir 

d’aforaments manuals (veure Annex). Amb aquest aforaments, distribuïts a 45 punts 

de la ciutat, s’ha realitzat l’aranya d’intensitats de bicicletes i vianants. Els aforaments 

s'han realitzat durant 3 dies laborables durant dos períodes de quatre hores cadascun: 

De 08:00 – 12:00 

De 16:00 – 20:00 

Punt Data Localització Punt Data Localització 

1 15/09/09 
Plaça del mossen cinto 

verdaguer 
29 16/09/09 

Carrer del bisbe irurita amb 

avinguda de pius xii 

3 15/09/09 
Avinguda de l' estudi general 

amb avinguda de barcelona 
30 16/09/09 

Carrer del segria amb gran 

passeig de ronda 

4 15/09/09 
Carrer del riu ebre amb carrer 

de la doctora castells 
31 16/09/09 

Carrer de vallcalent amb carrer 

del bisbe ruano 

5 15/09/09 
Avinguda de les garrigues 

amb avinguda d' alacant 
32 16/09/09 

Avinguda del doctor fleming 

amb passeig   onze de 

setembre 

6 15/09/09 
Avinguda de l' alcalde areny 

amb carrer de cós-gayon 
33 16/09/09 

Avinguda del doctor fleming 

amb passeig   gran passeig de 

ronda 

7 15/09/09 
Avinguda de madrid amb 

carrer de cós-gayon 
34 16/09/09 

Avinguda del doctor fleming 

amb carrer de magi morera 

9 15/09/09 
Carrer de lluis companys amb 

avinguda de catalunya 
35 16/09/09 

Carrer de l' enric farreny amb 

avinguda de les germanies 

10 15/09/09 
Avinguda de catalunya amb 

carrer de sant antoni 
36 16/09/09 

Avinguda de l' alcalde rovira 

roure amb avinguda pinyana 
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11 15/09/09 

Carrer del baro de maials amb 

avinguda de l' alcalde 

recasens 

37 17/09/09 
Carrer de roda d isabena amb 

passeig onze de setembre 

12 15/09/09 
Pont universitat amb carrer 

de jaume ii 
38 17/09/09 

Avinguda de l' alcalde rovira 

roure amb gran passeig de 

ronda 

13 15/09/09 Plaça DE BLAS INFANTE 39 17/09/09 
Avinguda de l' alcalde rovira 

roure amb carrer d' aribau 

16 15/09/09 
Rambla d' arago amb carrer 

de ramon y cajal 
40 17/09/09 

Avinguda de prat de la riba 

amb passatge pompeu 

17 15/09/09 
Avinguda de balmes amb 

carrer del camp de mart 
41 17/09/09 

Avinguda de prat de la riba 

amb carrer d' humbert torres 

18 15/09/09 
 Pont vell amb avinguda de 

blondel 
42 17/09/09 

Avinguda de l' alcalde 

porqueres amb carrer del pau 

claris 

19 15/09/09 
Carrer del carme amb carrer 

de la magdalena 
43 17/09/09 

Carrer de roger de lluria amb 

carrer del camí de corbins 

20 15/09/09 
Rambla ferran amb carrer 

democracia 
44 17/09/09 Plaça d'europa 

21 16/09/09 
Carrer de vila antonia amb 

carrer de maria sauret 
45 17/09/09 

Passeig   segon passeig de 

ronda amb avinguda de l' 

alcalde recasens 

22 16/09/09 Parc dels camps elisis 46 17/09/09 

Avinguda de prat de la riba 

amb carrer del princep de 

viana 

24 16/09/09 
Carrer del baro de maials amb 

avinguda de tortosa 
47 17/09/09 

Carrer del princep de viana 

amb carrer dels comtes d 

urgell 

25 16/09/09 
Avinguda de pius xii amb 

carrer de ferran el catolic 
48 17/09/09 Plaça paisos catalans 

26 16/09/09 

Avinguda de pius xii amb 

passeig   gran passeig de 

ronda 

49 17/09/09 

Carrer del corregidor escofet 

amb carrer de xavier puig i 

andreu 

27 16/09/09 

Avinguda de l' alcalde rovira 

roure amb carrer de l' eugeni 

d ors 

50 17/09/09 
Carrer de l' anselm clave amb 

carrer dels comtes d urgell 

28 16/09/09 
Carrer d' henry dunant amb 

carrer merce 
   

Taula 10.2-1 Punts d’aforament de vianants i bicicleta Font: (Elaboració pròpia) 
 

A l’Annex es troba l’anàlisi per a cadascun dels pu nts aforats. 
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Figura 10.2-1 Localització de punts d’aforament dels desplaçaments a peu i en bicicleta Font: (Elaboració 
pròpia) 

10.2.1. Desplaçaments a peu 

D’acord amb els treballs de camp, els principals fluxos de vianants es presenten sobre 

l'Avinguda Prat de la Riba, al voltant de la Plaça de la Sal, al llarg del carrer de Jaume 

II, i pel Carrer de Lluís Companys. És sabut, a més, que els grans fluxos de vianants a 

Lleida es troben al voltant del Centre Històric, i això s'explica perquè és aquí on es 

localitza el volum més elevat d'establiments comercials, amb 697 unitats que 

representen el 28,8% del conjunt de comerços de la ciutat. Una altra raó que explica 

aquest comportament és la forta presència de l'equipament (49,9% del total 

d'establiments i 55,5% de la superfície de la ciutat). 

 

Figura 10.2-2 Intensitats horàries en els principals punts de flux. Carrer de la Magdalena Font: 
(Elaboració pròpia) 
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Figura 10.2-3 Intensitats horàries en els principals punts de flux. Plaça de la Sal Font: (Elaboració 
pròpia) 

 

Intensitats horàries en els principals punts de flux. Avinguda Prat de la Riba 

 

Figura 10.2-4 Intensitats horàries en els principals punts de flux. Av. Prat de la Ribal Font: (Elaboració 
pròpia) 
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Figura 10.2-5 Mapa d’intensitats de circulació de vianants Font: (Elaboració pròpia) 
 

10.2.2. Desplaçaments amb bicicleta 

Els carrers: Av. Alcalde Rovira, Av. Balmes, Rambla Aragó, Av. Catalunya i el Pont de 

la Universitat formen un eix pel qual circulen una part important de les bicis a la ciutat. 

Un altre eix important és el que ja consta d’infraestructura ciclista constituït pels 

carrers: Av. Alcalde Areny, Av. Madrid, Rbla. del Segre i Av. de Tortosa.  

Els eixos amb una major intensitat ciclista són: 

• Av. Alcalde Rovira (140 bici/dia), Av. Balmes (220 bicis/dia), Rbla. Aragó (120 

bicis/dia), av. Catalunya (120 bicis/dia) i el pont de la Universitat (135 bici/dia) 

• Av. Alcalde Areny (90 bicis/dia), Av. Madrid (140 bicis/dia), Rbla. del Segre(140 

bicis/dia) 

Altres carrers amb intensitats significatives són: l’Av. Príncep de Viana (150 bici/dia), 

Prat de la Riba (140 bicis/dia) i part de Doctor Fleming (145 bici/dia). 
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Figura 10.2-6 Mapa d’intensitats de circulació de bicicletes Font: (Elaboració pròpia) 
 

 

Figura 10.2-7 Grans eixosde connectivitat actuals segons dades de la demanda Font: (Elaboració pròpia) 
 

Per altra banda, del qüestionari de l’EMQ'06 se sap, pel que fa als residents, que: 

Llegenda
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• Amb un parc de bicicletes d’aproximadament 55.000 unitats, Lleida compta 

amb un índex de 0,44 bicicletes per resident. El 2,8% dels lleidatans/anes 

d’entre 16 i 65 anys utilitza la bicicleta com a mitjà de transport cada dia, un 

1,1% per motiu mobilitat obligada, és a dir, estudi o treball, i un 1,8% per motiu 

lleure o oci i el 21,8% (19.000 habitants aprox.) la utilitza ocasionalment, 

sobretot els dies festius.  

• Dels ciutadans que mai utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport, un 18% 

reconeix que la inseguretat viària n’és el principal factor. 

• La majoria dels usuaris són homes, aproximadament el 80%. Per edats la 

població que més utilitza la bicicleta són els joves d’entre 15 i 24 anys (72,1%), 

els efectius entre 25 i 40 anys representen el 27,9%. 

• A més, de l'estudi de mobilitat en bicicleta de Lleida se sap que la gran majoria 

dels ciutadans/nes de Lleida (79%) tenen una opinió bona o molt bona de la 

bicicleta com a mitja de transport alternatiu. Sobre l’estat actual de la mobilitat 

en bicicleta a Lleida el 31% remarca que hi ha una manca d’equipaments o un 

mal estat dels actuals i el 17% considera que hi ha una manca d’educació 

viària. 

• Pel que fa a l’accessibilitat en bicicleta als centres atractors de la ciutat, no hi 

ha una diferència clara entre els d’ensenyament i els de treball o de mobilitat no 

obligada (mercats, zones d’esbarjo...). En tots els casos, el 10% dels 

desplaçaments s’han produït en bicicleta. 

• Dels usuaris habituals de la bicicleta, el 95% considera que el nombre de carrils 

bici actuals a Lleida és insuficient. Només el 26% dels usuaris/es circulen per 

aquests per a fer els seus desplaçaments. 

• El 86% dels i les ciclistes creu que les infraestructures d’aparcament existents 

són insuficients. El 9% estarien disposats a pagar per aparcar amb unes 

condicions idònies de seguretat, proximitat i comoditat. 

 

Figura 10.2-8 Intensitats horàries en els principals punts de flux. Rbla. Ferran Font: (Elaboració pròpia) 
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Figura 10.2-9 Intensitats horàries en els principals punts de flux. Av. Blondel Font: (Elaboració pròpia) 
 

10.3. Desplaçaments en Transport col·lectiu 

10.3.1.  Mobilitat en mode ferroviari  

La mobilitat en transport ferroviari ha enregistrat significatius increments anuals els 

darrers 4 anys. En el cas de la línia Lleida – La Pobla, coincidint amb el traspàs de la 

gestió de la línia de RENFE a FGC, a l’any 2008 la línia ha transportat un total de 

256.745 passatgers, valor que representa un augment del 111,09 % respecte l’any 

1998. 

En el tram Lleida–Balaguer el nombre de passatgers de l’any 2008 ha sigut del 86% 

respecte el total, el qual correspon a un nombre de viatgers de 220.740. L’augment de 

passatgers en l’últim any en aquest tram ha estat superior a l’augment que ha tingut 

lloc en tot el recorregut. 

Evolució de la demanda  

 
 

Figura 10.3-1 Evolució de la demanda Font: (ATM 
Lleida, 2009) 

 

Viatgers mensuals 

 

La distribució mensual dels viatgers és força irregular al llarg de l’any, tot i que 
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mesos de març, juny-juliol i octubre. En els mesos immediatament posteriors tenen lloc 

les davallades més significatives. 

Les expedicions que engloben un major nombre de viatgers són, en direcció Lleida, 

dues de les que fan el recorregut sencer amb arribada a l’estació de Lleida-Pirineus a 

les 08:30 i a les 14:46.  

Les expedicions amb menys viatgers pertanyen a la ruta Balaguer–Lleida, 

concretament les que tenen arribada a les 06:59 i a les 18:59. 

En direcció Balaguer–La Pobla, en canvi, les expedicions que concentren el nombre 

més elevat de passatgers són les que tenen arribada a Balaguer a les 14:19 i a les 

20:59, les quals són, també, dues de les tres expedicions que fan el recorregut sencer 

fins a La Pobla de Segur.  

La primera expedició diària en cadascun dels sentits és, en ambdós casos, la que 

concentra el mínim nombre de viatgers i la que només es realitza els dies feiners. La 

resta d’expedicions es realitzen tant en dies feiners com en dissabtes i festius. 

A partir de la distribució dels passatgers de les expedicions que fan el recorregut 

sencer Lleida-La Pobla s’ha estimat que el 61 % dels desplaçaments tenen origen i/o 

destinació entre Lleida i Balaguer. 

La demanda diària dels viatgers amb origen i destinació dins el tram Lleida–Balaguer 

segueix una distribució més uniforme, amb una ocupació mitjana de 28 

passatgers/expedició. Les expedicions amb el nombre més elevat de passatgers 

concentren així un màxim del 19% de la demanda diària. 

Volum de viatgers per expedició (2008) 

Figura 10.3-2 Volum de viatgers expedició Font: 
(ATM Lleida, 2009) 

  
 

Volum de viatgers per expedició amb 

origen/destinació al tram Lleida-Balaguer 

(2008) 

 

En sentit Lleida les expedicions amb més demanda segueixen sent la segona i la 

cinquena, amb sortides de Balaguer a les 8:00 h i a les 14:16 h i que provenen de La 

Pobla de Segur. En sentit Balaguer, en canvi, l’expedició que concentra un major 
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nombre de viatgers és la cinquena, que té sortida a les 13:45 h de l’estació de Lleida-

Pirineus. 

Servei d’Altes Prestacions: AVE 

• Des de l’any 2003, quan es va inaugurar el servei d’altes prestacions AVE a la 

ciutat, el volum d’usuaris no ha parat de creixer, si bé al darrer any es va 

produir un lleuger descens (-1,86%) possiblement com a conseqüència de 

l’efecte crisis. 

• Quant a la relació entre arribades i sortides, s’observa una certa simetria dels 

valors, si bé la caiguda esdevinguda pel que fa a les sortides durant l’any 2009 

va ser molt superior a les arribades (-4,20%). 

 

Figura 10.3-3 Arribades i sortides amb AVE a Lleida en el període 2004-2009 Font: (Enciso Rodríguez, 
Allepuz Capdevila, & Alonso martínez, 2009) 

  

 

Figura 10.3-4 Arribades i sortides amb AVE a Lleida en el període 2004-2009 Font: (Enciso Rodríguez, 
Allepuz Capdevila, & Alonso martínez, 2009) 
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10.3.2.  Mobilitat en autobusos interurbans 

La demanda d'autobusos interurbans va créixer un 20.65% entre 2006 i 2007, La 

demanda de rutes diürnes va créixer un 19,73%, és especialment significativa la 

demanda captada a causa de la implantació dels serveis nocturns i el servei a la 

demanda. 

Dades bàsiques. Tots els serveis 

 Gen 07 Feb 07 
Mar 

07 

Abr 

07 

Mai 

07 

Jun 

07 
Jul 07 

Ago 

07 

Set 

07 

Oct 

07 

Nov 

07 

Total 

2007 

Total 

2006 

Diürns 66.949 67.232 78.041 62.862 77.970 79.883 79.030 65.602 71.206 73.100 68.353 790.228 660.024 

Nocturns 563 595 799 550 630 735 669 977 1.232 648 593 7.991 2.717 

A la 

demanda 
29 32 65 48 71 100 86 17 238 361 344 1.391 - 

Total 

2007 
67.541 67.859 78.905 63.460 78.671 80.718 79.785 66.596 72.676 74.109 69.290 799.610 662.741 

Taula 10.3-1 Dades bàsiques de tots els serveis Font: (ATM Lleida, 2009) 
 

Quant a la distribució d’usuaris a nivell mensual pel que fa a l’any 2007, els valors 

màxims es van detectar al mes d’octubre, amb poc més de 80.000 usuaris. 

Contràriament, la recaptació econòmica va obtenir els seus màxims al mes de juliol, 

amb una ràtio de 1,84 € / viatger. Aquest valor es producte d’un comportament 

diferenciat de la demanda que es caracteritza per la realització de desplaçaments més 

llargs i/o amb destinacions diferents a les habituals (destinacions turístiques 

principalment). 

  Expedicions Viatgers Recaptació 
Viatgers/ 

expedició 

Recaptació/ 

expedició 

Recaptació/ 

viatger 

GENER 5.017 66.949 95.262,55 13,34 18,99 1,42 

FEBRER 4.563 67.232 95.339,15 14,73 20,89 1,42 

MARÇ 5.069 78.041 112.796,52 15,40 22,25 1,45 

ABRIL 4.250 62.862 92.165,24 14,79 21,69 1,47 

MAIG 4.901 77.970 114.515,80 15,91 23,37 1,47 

JUNY 4.769 79.883 118.681,79 16,75 24,89 1,49 

JULIOL 4.585 79.030 145.045,55 17,24 31,63 1,84 

AGOST 4.562 65.602 97.119,50 14,38 21,29 1,48 

SETEMBRE 4.363 71.206 100.519,18 16,32 23,04 1,41 

OCTUBRE 4.836 80.025 110.970,36 16,55 22,95 1,39 

NOVEMBRE 4.751 68.353 102.001,39 14,39 21,47 1,49 

DESEMBRE 4.080 55.522 82.272,50 126,75 197,41 15,94 

TOTAL 55.746 852.675 1.266.690 15,30 22,72 1,49 

Taula 10.3-2 Serveis interurbans diürns 2007 Font: (ATM Lleida, 2009) 
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 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Total Període 

2007 66.949 67.232 78.041 62.862 77.970 79.883 79.030 65.602 71.206 73.100 68.353 790.228 

2006 48.413 53.048 47.692 53.467 64.672 66.361 64.942 60.772 68.806 68.895 62.956 660.024 

Taula 10.3-3 Evolució mensual dels seveis interurbans diürns Font: (ATM Lleida, 2009) 
 

Així, pel que fa a l’anàlisi comparatiu amb altres serveis de transport públic pel període 

2006-2007, la mobilitat interurbana va esdevenir en el segon creixement absolut més 

important, darrera del creixement vinculat als serveis urbans. 

 
% NOV 06 

Vs. NOV 07 

% ∆ 2007 

Vs. 2006 

Diferència 

Nº De viatgers 

Interurbans 8,57% 19,73% 130.204 

Urbans 1,84% 3,58% 219.058 

Nocturns 34,77% 26,98% 733 

FGC 4,03% 23,22% 30.801 

Taula 10.3-4 Creixement percentual de la demanda dels serveis de transport públic Font: (ATM Lleida, 
2009)  
 

Pel que fa a les principals relacions de mobilitat vinculades a la x arxa 

d’autobusos interurbans , les principals relacions amb Lleida es produeixen al 

corredor conformat pels municipis de Mollerusa, Tàrrega i Cervera, restant a un segon 

nivell les relacions amb Balaguer i Les Borges Blances. 

Principals relacions de demanda a nivell interurbà en relació amb Lleida 

 

Figura 10.3-5Principals relacions de demanda a nivell interurbà en relació amb Lleida Font: (Elaboració 
pròpia) 
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D’altra banda, els serveis nocturns s'iniciaren a l'agost del 2006. La xifra de l’acumulat 

2007 correspon únicament a l’interval agost-novembre. El servei de transport a la 

demanda no permet establir creixement real ni informa de cap grau comparatiu, ja que 

els diferents serveis van començar de forma esglaonada. 

Transport nocturn 

Línia Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre 

Total 

Ago – 

Nov 07 

Total 

Ago – 

Nov 06 

Lleida – La 

Granja d’Escarp 

(NL1) 

391 415 6005 3668 361 461 388 511 871 329 354 2.065 1.675 

Alfarràs – Lleida 

– Puiverd (NL2) 
87 114 115 96 147 134 154 162 201 162 110 635 467 

Almacelles –

Lleida – Corbins 

(NL3) 

27 26 14 11 18 22 32 55 84 41 48 228 116 

Maials – Lleida – 

La Portella (NL4) 
58 40 65 75 104 118 95 249 76 116 81 522 459 

Total 2007 563 595 799 550 630 735 669 977 1.232 648 593 3.450 2.717 

Taula 10.3-5 Dades dels transport nocturn Font: (ATM Lleida, 2009)  
 

Percentatge d’usuaris de cada línia de transport nocturn 

 viatgers % 

NL 1 5.054 63% 

NL 2 1.482 19% 

NL 3 ¡378 5% 

NL 4 1.077 13% 

Total 7.991 100% 

Taula 10.3-6 Percentatge d’usuaris de cada línia de transport nocturn Font: (ATM Lleida, 2009) 

10.3.3. Mobilitat en autobusos urbans 

La demanda d’usuaris d’autobusos urbans ha crescut de forma sostinguda any rere 

any de forma que entre el 2008 i el 2009 ha estat de 122.706 passatgers, és a dir, el 

creixement ha estat de gairebé d’un 2%. 

La línia que ha esdevingut un creixement més elevat ha estat la L17 Bordeta – Ciutat 

Jardí, producte del seu procés de coneixement per part de la població des de que a 

finals del 2007 es posès en funcionament. 

Contràriament, el servei que ha sofert una caiguda més important en el nombre 

d’usuaris ha estat la L2 “Ronda”, amb prop de 36.000 viatgers menys respecte de l’any 

2008. 
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Cod

i 

Líni

a 

Nom línia Km, 2009 
Expedicio

ns 2009 

Viatgers 

2008 

Viatgers 

2009 

Viatgers/E

xp. 2009 

Viatges/K

m 

2009 

∆ 

Pasatje

rs 

∆ 

Percentu

al 

L1 
Int.(circul

ar) 
125.377 32.772 588.334 592.968 18,09 4,73 4.634 0,79% 

L2 Ronda 160.370 31.074 1.122.471 1.086.717 34,97 6,78 -35.754 -3,19% 

L3 Pardinyes 109.575 15.048 578.500 582.720 38,72 5,32 4.220 0,73% 

L4 Mariola 41.138 8.000 148.119 116.138 14,52 2,82 -31.981 -21,59% 

L5 Bordeta 198.030 19.422 1.120.500 1.141.740 58,79 5,77 21.240 1,90% 

L6 Magraners 153.017 11.304 544.532 536.560 47,47 3,51 -7.972 -1,46% 

L7 Secà 182.638 18.136 679.059 704.758 38,86 3,86 25.699 3,78% 

L8 
Balàfia - 

Gualda 
203.992 13.502 486.849 481.256 35,64 2,36 -5.593 -1,15% 

L9 Hospitals 150.877 18.818 662.789 656.178 34,87 4,35 -6.611 -1,00% 

L10 Exterior 138.965 23.994 691.199 719.689 29,99 5,18 28.490 4,12% 

L11  

L11

B 

Butsènit - 

Llívia 
50.671 1.196 23.765 29.314 24,51 0,58 5.549 23,35% 

L12 

Centre H. 

- 

Universita

t 

56.790 8.372 36.712 41.020 4,90 0,72 4.308 11,73% 

L13 Cappont 46.894 8.200 135.931 140.271 17,11 2,99 4.340 3,19% 

L14 Agrònoms 55.234 3.500 102.781 95.548 27,30 1,73 -7.233 -7,04% 

L17 
Bordeta – 

C. Jardí 
128.658 8.624 230.359 318.783 36,96 2,48 88.424 38,39% 

L18 

Palau 

Congresso

s 

31.279 8.220 - 32.744 3,98 1,05 - - 

L19 

Butsènit - 

La 

Caparrella 

36.177 3.500 57.237 63.903 18,26 1,77 6.666 11,65% 

LP Polígons 61.020 4.150 83.719 75.255 18,13 1,23 -8.464 -10,11% 

TOTALS 
1.930.7

02 
237.832 

7.292.8

56 

7.415.5

62 
31,18 3,18 

122.7

06 
1,68% 

Taula 10.3-7 Dades vinculades al servei urbà d’autobusos  Font: (ATM Lleida, 2009) 

10.4. Desplaçaments en vehicles privats motoritzats  

10.4.1. Recollida d’informació de camp 

La recollida d’informació desenvolupada per a l’anàlisi de la mobilitat en vehicle privat, 

descrita en l’apartat 1.4.2, ha estat la següent: 

a) 15 punts d’aforament automàtic, centrats als accessos, rondes i vies principals 

de primer nivell. 

b) 36 aforaments manuals a les principals interseccions de la xarxa bàsica. 

c) itineraris en vehicle flotant pel càlcul de les velocitats de circulació. 

d) 500 enquestes O/D als accessos. 

El resultat dels aforaments es representa en el següent plànol.  
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Figura 10.4-1Volums de trànsit en un dia laborable Font: (Elaboració pròpia) 
 

Al plànol es dibuixa el volum de vehicles al dia en milers i durant un dia laborable, a 

partir d’aquest, i de LES enquestes, es calibra el model de simulació de la situació 

actual. 

 

Figura 10.4-2 Evolució (per quarts d’hora) del trànsit del Pont Nou Font: (Elaboració pròpia) 
 

Dels aforaments automàtics que donen accés al centre de la ciutat, es pot concloure 

que cada dia entren a la ciutat al voltant de 117.000 vehicles. 

Mes concretament, als accessos a la ciutat tenen la següent IMD: 
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Taula 10.4-1 IMD’s de les vies pricipals de Lleida 
 

En paral·lel a la realització dels aforaments i per tal de conèixer la capacitat de la xarxa 

actual és imprescindible realitzar un inventari en el que s’inclogui:

• Tipus de via 

• Nombre de carrils 

• Sentits 

• Girs prohibits 
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IMD’s de les vies pricipals de Lleida Font (Elaboració pròpia) 

En paral·lel a la realització dels aforaments i per tal de conèixer la capacitat de la xarxa 

actual és imprescindible realitzar un inventari en el que s’inclogui: 

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

 

En paral·lel a la realització dels aforaments i per tal de conèixer la capacitat de la xarxa 
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• Regulació d’interseccions 

• Existència d’aparcament (tipologia) 

• Línies i Parades bus 

• Etc. 

 

Figura 10.4-3 Plànol clau d’inventari de carrers Font: (Elaboració pròpia) 
 

Al conjunt de l’àmbit d’estudi s’han comptabilitzat prop de 70.000 places 

d’aparcament , que suposa un total de 86 places /Ha que representa la mitjana de la 

trama urbana. El 64% d’aquestes places es localitzen fora calçada que comprèn 

ofertes com la d’aparcaments de veïns, públics i reservats.  

10.4.2. El model de simulació de la ciutat 

El model de simulació de trànsit està compost bàsicament per: 
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Figura 10.4-4 Metodologia de la construcció del model de simulació Font: (Elaboració pròpia) 
 

Zonificació i elaboració d’una matriu origen destin ació 

Zonificació de l’àmbit d’estudi 

Amb l’objectiu de sintetitzar les anàlisis desenvolupades dins l’àmbit d’estudi, s’ha dut 

a terme un procés de zonificació del territori estudiat, que ens permeti representar de 

forma homogènia, dins de cada zona, les variables que volem estudiar i representar. 

Les zones o seccions que composen el model son les següents: 

1. Àmbit urbà definit pel Pla Territorial i resta de model de simulació. 

2. Nou Districtes 

3. Quinze consells Territorials. 

4. Divuit barris 

5. Vint-i-nou zones d’aparcament 

6. Vuitanta-dos seccions censals 

7. Cent una seccions de mobilitat. 

 

Figura 10.4-5 Zonificació de la matriu d’orígen i destinació Font: (Elaboració pròpia) 

Model de Simulació TransCad

1. Graf Viari Actual 2. Matriu Situació Actual

Assignació Situació Actual 
(mètode estocàstic)

4. Comparació aforaments amb assignació

5. Càlcul iteratiu de la matriu millorada
(model de disminució de l’error mig ponderat)

6. Calibrat del model (situació actual)

1 2

3
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Per dur a terme la zonificació de l’àmbit d’estudi cal tenir en compte, entre d’altres, els 

següents requisits: 

• Mantenir les unitats administratives, ja que les dades socioeconòmiqes es 

refereixen a aquestes particions. Han d’ésser el més homogenis possibles des 

de la perspectiva de les característiques socioeconòmiqes de la seva població 

o del seu ús del sòl (zones industrials, comercials, etc.). 

• Mostrar compatibilitat amb les zonificacions de transport ja existents, com les 

utilitzades en els estudis precedents. 

• La zonificació ha de contemplar adequadament la relació amb l’exterior de 

l’àmbit, mitjançant la definició de portes exteriors. 

• Ha de ser vàlida per poder realitzar una planificació del transport en un període 

a curt, mig o llarg termini. 

La matriu de la situació actual 

A partir de les dades de trànsit de totes les fonts disponibles: 

• EMO 2001 

• EMQ 2006 

Enquestes als accessos de la ciutat, aforaments manuals i automàtics propis i de les 

diferents administracions s’ha elaborat  la matriu a partir de la qual es modelitza la 

situació actual.  

A la matriu de la situació actual estan representats els viatges que es fan al dia entre 

totes les 101 zones que s’han ubicat dins de l’àmbit d’estudi. Cada zona està 

representada per centroide (141 centroides) o un pu nt teòric representatiu d’un 

àrea d’estudi de trànsit; determinat a partir dels punts de concentració 

d’habitatges, llocs de treball, etc., que es consid era l’origen o la destinació dels 

desplaçaments produïts a l’àrea. 

El procés de treball s’inicia amb una matriu origen – destinació de referència, que s’ha 

anat precisant amb les mesures d’aforaments realitzades sobre el terreny. Aquesta 

matriu composada per 177 centroides d’origen i destinació, s’utilitza conjuntament amb 

el graf per obtenir una primera assignació de càrrega. 

Composició del graf de la xarxa 

Un graf de la xarxa és una representació gràfica de la xarxa viària de l’àmbit d’estudi, 

es a dir, tota l’Àrea Metropolitana de Lleida, especialment l’àmbit urbà de la ciutat. Un 

cop es té la xarxa d’arcs completa, s’ha procedit a la seva caracterització, per atorgar 

als arcs la categoria de tipus de xarxa urbana definit. 
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Figura 10.4-6 Tipologia viària Font: (Elaboració pròpia) 

10.4.2.1 Sentits de Circulació i Girs prohibits 

Comprovació dels sentits de circulació introduïts en el model mitjançant els inventaris 

realitzats al camp. 

Velocitat 

Les unitats emprades per definir la velocitat de circulació de les vies són 

quilòmetres/hora (km/h) per sentit. En el model de referència les velocitats introduïdes 

corresponen a les mitjanes diàries detectades a la via. 

Temps 

El temps, expressat en hores, es calcula per a cada arc en funció de la longitud real 

d’aquest i de la velocitat assignada. Aquest és el valor del temps que el model utilitza 

per al càlcul dels camins mínims durant el procés d’assignació entre dos punts de la 

xarxa.  

Un cop assignats els trànsits, es pot obtenir la demora del temps de recorregut entre 

els escenaris amb la xarxa buida i la xarxa amb trànsit. 

Capacitat  

Seguint el procediment de càlcul emprat al Manual de Capacitat de Carreteres, les 

unitats de les capacitats introduïdes en el model són vehicles/hora per sentit.  

Altrament, per a la modelització de la mobilitat de dia mig s’expandeixen a capacitats 

diàries mitjançant la hipòtesi que els trànsits totals diaris es concentren en un període 

de setze hores. Per tant tindrem vehicles/dia per sentit.  

Amb aquest ajustament obtenim una restricció de la capacitat equivalent a una hora de 

mitjana intensitat (6,25% del trànsit diari i una hora punta 7.5% de la IMD diària) que 

hauria de representar alhora la mitjana de comportament de les condicions de 

circulació de les carreteres.  

Per a les vies interurbanes, xarxa principal, s’han mantingut les capacitats 

especificades en el model de referència. Altrament, per les vies urbanes o part de les 

carreteres que travessen per una població s’han recalculat les capacitats horàries a 

partir de les dades adjuntades en el model de referència (fase, nombre de carrils) i 

mitjançant la formulació proposada pel manual de capacitat per aquest tipus de vies.  



 

 

C (veh/h) = Cv x (Fv/S) x Fi

On:  

• C = capacitat en vehicles/hora 

• Cv = capacitat en verd, i es defineix: Cv(veh/h) = 1.800*N*fa

• N = nombre de carrils

• fa = factor correcció per amplada carrils

• Fv = fase en verd, en segons

• S = cicle complet del semàfor, en segons 

• Fi = factor reductor de la capacitat per la pre

(aparcaments, parades autobús...) 

En base a la capacitat de les vies s’estableix la jerarquització de les principals vies 

utilitzades. 

Punts de control amb dades d’IMD reals

S’han identificat els arcs dels quals es disposa 

la informació de les IMD (vehicles/dia), per 

introduir-la en les taules corresponents. 

Aquests seran els valors de referència sobre 

els quals es contrastaran els resultats donats 

pel model i determinaran la validesa del 

calibratge entre la matriu de mobilitat

Per al calibratge del model s’han escollit les 

estacions detectores de trànsit (ETD) de la 

Generalitat de Catalunya, de la Diputació de 

Lleida i les instal·lades a la ciutat en motiu de 

la redacció del present PMU. El graf viari de la 

xarxa urbana de Lleida està composat per:

Figura 10.4-7 Graf de la xarxa Font: (Elaboració pròpia)
  

• 3.826  arcs (representació de cada tram de carretera entre dues interseccions). 

Cada arc conté diferents c

la carretera, nombre de carrils, capacitat, velocitat, fases semafòriques, 

intensitat de trànsit aforada, etc.).

• 177 centroides (municipis o punts de generació i atracció de viatges). A part de 

tenir un codi identificador i d’estar localitzat geogràficament mitjançant les 

seves coordenades, cada centroide pot incloure dades censals, 

macroeconòmiques, etc.
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C (veh/h) = Cv x (Fv/S) x Fi 

C = capacitat en vehicles/hora per sentit. 

Cv = capacitat en verd, i es defineix: Cv(veh/h) = 1.800*N*fa 

N = nombre de carrils 

fa = factor correcció per amplada carrils 

Fv = fase en verd, en segons 

S = cicle complet del semàfor, en segons  

Fi = factor reductor de la capacitat per la presència d’obstacles laterals 

(aparcaments, parades autobús...)  

En base a la capacitat de les vies s’estableix la jerarquització de les principals vies 

Punts de control amb dades d’IMD reals  

S’han identificat els arcs dels quals es disposa 

informació de les IMD (vehicles/dia), per 

la en les taules corresponents. 

Aquests seran els valors de referència sobre 

els quals es contrastaran els resultats donats 

pel model i determinaran la validesa del 

calibratge entre la matriu de mobilitat i la xarxa. 

Per al calibratge del model s’han escollit les 

estacions detectores de trànsit (ETD) de la 

Generalitat de Catalunya, de la Diputació de 

Lleida i les instal·lades a la ciutat en motiu de 

la redacció del present PMU. El graf viari de la 

bana de Lleida està composat per:          

Graf de la xarxa Font: (Elaboració pròpia) 

3.826  arcs (representació de cada tram de carretera entre dues interseccions). 

Cada arc conté diferents camps (longitud del tram, sentit de circulació, nom de 

la carretera, nombre de carrils, capacitat, velocitat, fases semafòriques, 

intensitat de trànsit aforada, etc.). 

177 centroides (municipis o punts de generació i atracció de viatges). A part de 

codi identificador i d’estar localitzat geogràficament mitjançant les 

seves coordenades, cada centroide pot incloure dades censals, 

macroeconòmiques, etc. 

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

sència d’obstacles laterals 

En base a la capacitat de les vies s’estableix la jerarquització de les principals vies 

3.826  arcs (representació de cada tram de carretera entre dues interseccions). 

amps (longitud del tram, sentit de circulació, nom de 

la carretera, nombre de carrils, capacitat, velocitat, fases semafòriques, 

177 centroides (municipis o punts de generació i atracció de viatges). A part de 

codi identificador i d’estar localitzat geogràficament mitjançant les 

seves coordenades, cada centroide pot incloure dades censals, 
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Ck = T   1 + α
C

Q 
β

• 677 connectors. Com ja s’ha comentat anteriorment, es defineix per a cada 

zona un centroide, essent el punt a partir del qual sortiran els connectors, els 

arcs d’unió amb punts de la xarxa viària, els quals tindran un codi particular per 

ser diferenciats de la resta de vies del graf.  

• Els connectors són arcs pels quals els viatges (vehicles) són assignats a la 

xarxa des d’una zona (o centroide), i els quals no poden ésser utilitzats com 

arcs intermedis del recorregut d’un trajecte. 

• Als connectors se’ls caracteritza amb una velocitat de recorregut teòrica 

d’accés a la xarxa, que es tradueix en temps en funció d’aquesta i de la 

longitud. 

Assignació de la situació actual 

Per desenvolupar el procés d’assignació s’ha aplicat l’algoritme d’equilibri estocàstic, 

amb l’objectiu d’obtenir una simulació el més ajustada possible als punts de control i 

aconseguir una reproducció de la mobilitat actual. L’algoritme de l’equilibri estocàstic 

reparteix proporcionalment als cotxes entre el número de possibles itineraris. 

L’equació de costos del mètode estocàstic d’equilibri és:  

On: 

• T = Temps de recorregut. 

• Q = Flux assignat pel model. 

• C = Capacitat de l’arc. 

• α, β = Constants. 

El Temps (T) i el Flux (Q) són resultat del procés d’assignació i la capacitat (C) és una 

dada donada en les taules associades al graf. 

Els paràmetres α, β es determinen durant el procés de calibratge i es tradueixen en els 

factors que incideixen en el temps addicional de recorregut a causa de la congestió. 

Aquest efecte té menys rellevància en models de dia mig en xarxes no saturades que 

en models d’hora punta. Per al model estudiat s’han establert els següent paràmetres 

mitjans: α = 4 β = 4 
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Figura 10.4-8 Corba Congestió-Temps de recorregut  Font: (Elaboració pròpia) 
 

Durant el procés d’assignació es determina també el nombre màxim d’iteracions i el 

criteri de convergència mínima exigida per assegurar que el resultat arribi a l’equilibri. 

Comparació de l’assignació amb les dades de camp. Un cop obtinguts els resultats 

de l’assignació, s’ha comparat amb els aforaments dels punts de control. 

El Coeficient de Correlació Lineal de Pearson és un índex estadístic que permet definir 

de forma més concisa la relació entre dues variables. El seu resultat és un valor que 

fluctua entre -1 (correlació perfecta de sentit negatiu) i +1 (correlació perfecta en sentit 

positiu). Quant més propers a 0 siguin els valors, indiquen una major debilitat de la 

relació o fins i tot absència de correlació entre les dues variables. 

L’aplicació del coeficient s’ha basat en la comparació entre les I.M.D. obtingudes de 

les diferents fonts i els resultats del model de simulació comparats a les intensitats 

diàries de trànsit a les carreteres modelitzades per a aquest estudi. Un cop elaborat el 

primer ajustament de viatges entre cada parell de zones de creació/captació de 

viatges, el primer coeficient de correlació era R2= 0.8012.  

Càlcul iteratiu de la matriu millorada. El model de simulació TRANSCAD permet 

engegar un procés iteratiu de càlcul d’una matriu ajustada on el coeficient de correlació 

s’ajusti el màxim possible a la unitat. 

Després de les correccions amb les iteracions posteriors s’ha assolit un coeficient de 

0,9851, que mostra un calibrat del model i nivell de fiabilitat suficients. 

Assignació de la situació actual. Un cop ajustada la matriu amb valors de R2 

superiors a 0.95, es considera que el mode està ben ajustat i que representa fidelment 

el comportament del trànsit a la situació actual. En aquest moment, el model pot ser 

aplicat per avaluar escenaris futurs. 

La intensitat mitjana diària (IMD) és el resultant de dividir per 365 la suma d’intensitats 

diàries de trànsit d’una carretera obtingudes durant tot un any. Cal dir però, que molt 
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Índex de Saturació: Intensitat/Capacitat

Corba  Congestió-Temps de recorregut

α 4, β 4



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

227 

sovint es tracta d’estimacions extrapolades a partir d’un nombre d’observacions 

periòdiques. 

 

La intensitat de trànsit també pot ser mesurada en hores. De fet, els mètodes de càlcul 

per establir  els futurs nivells de servei dels projectes es basen en l’anàlisi de l’hora 30 

o hora 100. S’entén per hora 30, aquella en què només veu superada la intensitat del 

trànsit en 29 hores acumulades al llarg de l’any. Per  l’hora 100 es té en compte una 

intensitat horària que serà depassada durant 99 hores en tot un any. 

El nivell de servei en l’hora 30 serveix als Estats Units per determinar la capacitat, 

secció de calçada que haurà de tenir una infraestructura al seu any d’entrada en 

servei.  

Aquest fet  comporta que el dimensionament de les autopistes tendeixi a ser molt gran 

(més nombre de carrils per sentit) per l’afany d’encabir pràcticament qualsevol hora 

punta del trànsit previst a l’any de posada en servei de la infraestructura.  

Al nostre país, el criteri utilitzat amb el mateix objectiu és el d’hora 100. D’aquesta 

manera es permet que en determinats moments -99 hores l’any- es pugui depassar el 

nivell de servei de la carretera en projecte.  

La velocitat és la taxa de moviment expressada com distància per unitat de temps. Per 

al model de simulació existeixen dues velocitats diferents: 

• La velocitat lliure: Aquella que esdevé quan no hi ha presència de vehicles a la 

xarxa. És a dir, la que depèn únicament de les condicions de la via en qüestió 

(traçat, disseny, amplada de carrils, desnivells, trams en corba, estat del ferm, 

clima, etc.). 

• La velocitat de recorregut: La mitjana de velocitat de pas de tots els vehicles 

per un tram determinat en situació de càrrega a la xarxa. És a dir, quan la 

velocitat depèn, a més de les característiques intrínseques de la via, del 

nombre de vehicles que hi circula. 

La densitat es defineix com el nombre de vehicles que ocupen un tram de longitud 

determinat d’un carril o carretera, en un instant concret. Habitualment s’estableix una 

mitjana de la densitat en el temps per expressar-la en vehicles per quilòmetre 

(veh./km).  

La densitat es pot calcular a través de la mitjana de velocitat de recorregut temps de 

recorregut i de la intensitat de circulació. 

365
IMD (veh/dia) =

Σ365 intensitats diàries



 

 

La separació entre vehicles

determinar directament mesurant en un determinat moment la distància existent entre 

punts comuns de dos vehicles consecutius. En un corrent de 

separació entre els vehicles està relacionada directament amb la densitat, en la forma 

següent: 

La relació entre la mitjana de separació i l’interval mitjà dins un corrent de trànsit depèn 

de la velocitat: 

Aquesta relació també és vàlida per a l’interval i separació existent entre parells aïllats 

de vehicles. En aquest cas la velocitat considerada seria la del segon vehicle. La 

intensitat està relacionada amb l’interval mitjà del corrent de circulació mitjançant 

l’expressió: 

De tot això es pot obtenir la següent equació que expressa la relació bàsica entre els 

tres paràmetres descriptors del corrent de trànsit. 

Intensitat (veh/h) = Velocitat (km/h) x Densitat (veh/km)

Tot i que aquesta equació permet algebraicament l’existènc

combinacions de velocitat i densitat per a cada intensitat, existeixen altres relacions 

que limiten la varietat de condicions de circulació possibles en un lloc determinat.

 

Relacions generals entre la velocitat, la densitat,  i la

viàries per a flux ininterromput  

Densitat (veh/km) =

Interval (s/veh) =
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separació entre vehicles és una mesura de distància, en metres, que es pot 

determinar directament mesurant en un determinat moment la distància existent entre 

punts comuns de dos vehicles consecutius. En un corrent de circulació la mitjana de 

separació entre els vehicles està relacionada directament amb la densitat, en la forma 

 

La relació entre la mitjana de separació i l’interval mitjà dins un corrent de trànsit depèn 

 

és vàlida per a l’interval i separació existent entre parells aïllats 

de vehicles. En aquest cas la velocitat considerada seria la del segon vehicle. La 

intensitat està relacionada amb l’interval mitjà del corrent de circulació mitjançant 

 

De tot això es pot obtenir la següent equació que expressa la relació bàsica entre els 

tres paràmetres descriptors del corrent de trànsit.  

Intensitat (veh/h) = Velocitat (km/h) x Densitat (veh/km) 

Tot i que aquesta equació permet algebraicament l’existència d’un nombre infinit de 

combinacions de velocitat i densitat per a cada intensitat, existeixen altres relacions 

que limiten la varietat de condicions de circulació possibles en un lloc determinat.

Relacions generals entre la velocitat, la densitat,  i la intensitat en estructures 

viàries per a flux ininterromput  (veure Highway Capacity Manual 2000)

Separació (m/veh)
Densitat (veh/km) =

1.000

Velocitat (m/s)
Interval (s/veh) =

Separació (m/veh)

Interval (s/veh) 
Intensitat (veh/h) =

3.600
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és una mesura de distància, en metres, que es pot 

determinar directament mesurant en un determinat moment la distància existent entre 

circulació la mitjana de 

separació entre els vehicles està relacionada directament amb la densitat, en la forma 

La relació entre la mitjana de separació i l’interval mitjà dins un corrent de trànsit depèn 

és vàlida per a l’interval i separació existent entre parells aïllats 

de vehicles. En aquest cas la velocitat considerada seria la del segon vehicle. La 

intensitat està relacionada amb l’interval mitjà del corrent de circulació mitjançant 

De tot això es pot obtenir la següent equació que expressa la relació bàsica entre els 

ia d’un nombre infinit de 

combinacions de velocitat i densitat per a cada intensitat, existeixen altres relacions 

que limiten la varietat de condicions de circulació possibles en un lloc determinat. 

intensitat en estructures 

(veure Highway Capacity Manual 2000)  
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Figura 10.4-9 Relacions generals entre la velocitat, la densitat, en estructures viàries per a flux 
inenterromput Font: (Transportation Research Board, 2000) 

 

Com es desprèn de les gràfiques anteriors que pretenen explicar la relació teòrica 

entre aquestes tres variables bàsiques, existeix una velocitat i una intensitat òptima o 

crítica (que coincideix amb la capacitat màxima d’una via a partir de la qual poden 

decréixer les dues variables alhora. A partir d’aquesta velocitat, intensitat i nivell de 

congestió donats, el flux circulatori es torna inestable i és difícil predir-ne el 

restabliment de les condicions circulatòries normals.  

Els nivells de servei (NS o LOS) són mesures qualitatives que descriuen les condicions 

de circulació en un tram de carretera determinat. Els factors que intervenen en la 

definició dels NS són: la velocitat, el temps de recorregut, la llibertat de maniobra, les 

interrupcions de la circulació i el confort i la convivència. 

10.4.3. Resultats extrets del model de simulació 

10.4.3.1  Nombre de vehicles per quilòmetre 

Figura 10.4-10Dades de les vies principals de la ciutat Font: (Elaboració pròpia) 
 

Cada dia es realitzen a la ciutat de Lleida un total de 878.260 km en vehicle privat. 

Aquesta xifra de vehicles per quilòmetre realitzats a la ciutat, es reparteixen per tota la 

xarxa viaria concentrant-se sobretot a les vies d’accés, on es realitza el 40,27% dels 

veh x km  de la ciutat i a les rondes, on es concentra el 20,78%. 

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS 31,94 31,94 11,56% 11,56% 353.655 353.655 40,27% 40,27%

2 RONDA URBANA 9,94 3,60% 105.614 12,03%

3 SEMIRONDA URBANA 8,41 3,04% 76.807 8,75%

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL 14,51 5,25% 132.586 15,10%

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL 21,55 7,80% 65.722 7,48%

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL 32,90 11,91% 34.179 3,89%

RESTA DE XARXA 

URBANA
7 RESTA XARXA URBANA 157,00 157,00     56,83% 56,83% 109.696 109.696 12,49% 12,49%

276,25 100,00% 878.260 100,00%

XARXA 

SECUNDARIA
54,45       19,71% 99.902 11,37%

TOTAL

xarxa àmbit urbà %long. Veh x km % Veh x km

XARXA  PRIMARIA 32,86       11,90% 315.007 35,87%

longitud (km)
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D’aquests vehicles per quilòmetre, 470.391 son realitzats exclussivament en 

desplaçaments interns i la resta formen part dels desplaçaments de connexió. La 

longitud d’aquest desplaçaments interns es de 4,03 km. 

En els 4,03 km s’inclou la longitud del desplaçament (3,35km) més 0,7 km de longituds 

afegides per trànsit molest (el que cerca aparcament, C/D...) 

El nombre de vehicles per quilòmetre de connexió (part urbana + interurbana), on 

s’enten que la part interurbana es la que es realitza dins de l’area metropolitana sumen 

un total de 1.338.434 veh x km. La longitud dels desplaçaments interurbans (part 

urbana + interurbana) es de 13,23 km. 

Destaca que a la xarxa bàsica primària (accés, rond es i primer nivell) es realitzen 

el 76,13% dels veh x km en el 23,46% de la longitud  de carrers.  

Nota: 

A Barcelona la xarxa primària representa el 12,09% de la xarxa i absorbeix el 54,9%. Si es té en compte 

tota la xarxa bàsica, a Barcelona es pot concloure que el 42.72% de la longitud de carrers, conté el 87.4% 

del trànsit.  

Xarxa àmbit urbà (BCN) 
Longitud 

(km) 
% long. Veh x km 

% Veh x 

km 

Vies d’accés 43,37 3,40% 2.653.157 20,6% 

Rondes urbanes 24,12 1,90% 2.692.391 20,9% 

Connectivitat de primer 

nivell 
86,73 6,80% 1.724.417 13,4% 

Connectivitat de segon 

nivell 
109,39 8,60% 1.789.161 13,9% 

Connectivitat de tercer 

nivell 
87,7 6,90% 1.697.654 13,2% 

Xarxa no bàsica urbana 923,8 72,40% 2.320.027 18,0% 

Total xarxa carrers 1.275,10 100% 12.876.807 100% 

Taula 10.4-2 Dades de la xarxa viària de la ciutat de Bcn Font: (DOyMO, 2009) 
 

Si comparem els veh x km de Lleida amb el que teòricament seria desitjable en una 

ciutat mitjana, es poden extreure les següents conclusions: 

1. La distribució decreixent del repartiment dels vehicles per quilòmetre a l’interior 

de les vies de la ciutat, en funció de la seva jerarquia, s’acosta a l’ideal, 

excepte a les vies d’accés i a la xarxa no bàsica, pel que es considera que el 

punt de partida del Pla de Mobilitat es adient per desenvolupar unes propostes 

que reforcin el model de mobilitat sostenible (reforçament dels modes de 

transport públics i sostenibles amb la racionalització de l’ús del vehicle privat). 
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2. A les vies d’accés, es percep que la congestió no es un element que 

dissuadeixi en l’ús del vehicle privat, el nombre de vehicles per quilòmetre dels 

accessos a la ciutat es troba per sobre de la corba teòrica de repartiment del 

trànsit, el que indica que la capacitat dels 17 accessos a la ciutat es més que 

suficient per absorbir la demanda punta.  

3. Aquest fenomen s’explica també tenint en compte l’elevada dispersió de la 

població de l’àrea metropolitana de Lleida, el que produeix una elevada 

mobilitat de connexió amb el centre de la ciutat. 

4. Actualment, la oferta de transport públic de connexió amb la ciutat no es una 

alternativa al vehicle privat. La gran capacitat de les vies d’accés es un factor 

que no afavoreix a un transvasament modal. 

5. La optimització de la capacitat de les rondes desenvolupada en Lleida als 

darrers anys es denota alhora de comprovar com el nombre de veh x km que 

absorbeixen s’acosta als estàndards d’altres ciutats mitjanes. 

6. La xarxa local de la ciutat absorbeix una quantitat de vehicles per quilòmetre 

per sobre de la mitjana ideal, s’observa com aquesta xarxa està ocupada per 

vehicles que l’utilitzen com a vies de pas o per un trànsit d’agitació que intenta 

cercar aparcament, es pot estimar que aplicant politiques de pacificació del 

trànsit en aquests entorns es podria reduir el trànsit a la meitat (del 12,49% al 

6-8%). 

7. Les vies bàsiques o arteries importants de la ciutat, han d’absorbir part dels veh 

x km de la xarxa no bàsica, pel que es important impulsar accions per 

optimitzar i reforçar la seva capacitat. 

 

Figura 10.4-11 Model de distribució dels vehicles per Km de la xarxa viària de Lleida (Model actual i 
objectiu) Font: (Elaboració pròpia) 
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10.4.3.2  Plànol de nivells de servei al 2009 (any d’inici del PMU i de la recollida 
d’informació de camp) 

Un cop el resultat de l’assignació s’apropa suficientment (coeficient de correlació > 0.9) 

al resultat obtingut als aforaments manuals i automàtics realitzats a la recollida 

d’informació de camp, es considera el model de simulació està correctament calibrat. 

Al següent plànol es representa la intensitat mitjana diària en dia laborable i els  índexs 

de saturació en una hora mitja, que representa un 6,25% de la IMD: 

 

Figura 10.4-12 Model per al vehicle privat en hora mitja Font: (Elaboració pròpia) any 2009 

. 
En una hora mitja, no es detectaven especials problemes de capacitat a la xarxa, 

només a la rotonda intersecció entre la N-240 i la LL-11 es presenten alguns 

problemes de mobilitat provocats per l’entrada a la ciutat pel Pont de Pardinyes. 

A l’hora punta, els problemes de capacitat es reparteixen per la xarxa urbana de la 

ciutat, sobretot concentrats a les vies d’accés, rondes i vies de connectivitat de primer 

nivell.  

Les vies i interseccions afectades per aquests índexs de saturació són els següents: 

• Intersecció entre la LL-11 i la C-13 

• Intersecció entre la LL-11 i la N-240 

Aquesta intersecció en forma d’hipòdrom, presenta uns dels pitjors nivells de servei de 

tota la xarxa periurbana de la ciutat, tant a les entrades des de la LL-11 com a les 

arribades des de la N-240 es detecten cues importants a les hores punta (8:00 a 9:00, 
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13:00 a 14:00, 19:00 a 20:00) i cues puntuals a la resta d’hores del dia, sobretot les 

vinculades a les arribades als poligons industrials que es connecten a traves del Pont 

de Pinyana. 

• Intersecció entre el Pont de Pardinyes i l’avinguda de Tortosa en els dos sentits 

em funció de l’hora punta d’entrada o sortida de la ciutat. 

• Intersecció entre Alcalde Recasens i Pont de Pardinyes 

• Intersecció entre Alcalde Porqueres i Av. Pinyana i a l’alçada de la Plaça 

Europa. 

• Carrer d’Anselm Clavé a l’alçada de la Plaça de Ramon Berenguer IV. 

• Intersecció entre l’Av. De les Garrigues i l’avinguda de Francesc Macià. 

• Intersecció entre el Pont de la Universitat i l’avinguda de Madrid. Entorn de la 

Plaça d’Espanya. 

• Avinguda de Balmes amb Prat de la Riba. 

• Intersecció entre Cots i Gayan i Alcalde Areny. 

• Intersecció entre la N-IIa i l’avinguda de l’Exèrcit. 

• Rotonda entre la Carretera N-240 i el Carrer Olivera. 

 

Figura 10.4-13 Model per al vehicle privat en hora punta Font: (Elaboració pròpia) any 2009 
 

Els ponts de la ciutat, presenten nivells de servei elevats durant les hores punta, pel 

que la inauguració del nou pont a significat una millor distribució del trànsit als 

accessos de la ciutat.  
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En aquest sentit, es detecta una disfunció en els nivells de servei de l’entrada a la 

ciutat pel Pont de Pardinyes, els nivells de servei d’aquest eix de la ciutat presenta 

problemes de mobilitat a les hores punta.  

Durant el procés de redacció del document, s’ha inaugurat el nou Pont de Princep de 

Viana, que ha permès (com veurem més tard) reordenar la mobilitat i reduir els índexs 

de saturació dels vials que connecten la ciutat amb la LL-11. 

Les actuacions desenvolupades durant la redacció del present PMU, estan 

encaminades a resoldre aquesta problemàtica dels accessos pel nord-est de la ciutat.  

En paral·lel, es important destacar com existeixen vies de connectivitat interna de 

segon nivell, contenen trànsit de penetració a la ciutat, com Av. Alcalde Recasens o el 

Carrer Comtes d’Urgell, que son grans arteries col·lectores que connectin els districtes 

entre si, son vies que no tenen continuïtat urbana clara i que la seva funcionalitat 

s’acaba al Carrer Princep de Viana.  

L’obertura del Pont de Prat de la Riba, (via bàsica de primer nivell), ha permès 

reordenar la mobilitat en unes vies que estaven sobrecarregades i que no funcionaven 

amb les característiques que urbanísticament tenen definides. 

10.4.3.3 Plànol de nivells de servei (2010) 

Durant el procés de redacció del PMU, la ciutat a patit una important modificació en la 

xarxa viaria de la ciutat: 

• Nou pont sobre el riu Segre (Carrer Princep de Viana). 

• Nou pont sobre les vies del tren (Av. Prat de la Riba). 

• Urbanització entorn de l’estació. 

• Ordenació de sentits a l’entorn  a Prat de la Riba. 

• Noves rotondes de la LL-11 

Les noves actuacions han permes rebaixar els índexs de saturació de la xarxa. 
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Figura 10.4-14 Model per al vehicle privat en hora punta Font: (Elaboració pròpia) any 2010 
 

Dels resultats de l’assignació de la situació actual del trànsit en hora punta, es dedueix 

que només el 1,48% dels veh. x km de la ciutat tenen uns índexs de saturació per 

sobre del 90% de la capacitat de la via. 

Actualment els problemes de capacitat es concentren a: 

• Intersecció entre la LL-11 i la C-13 

• Intersecció entre la LL-11 i la N-240 

• Carrer Princep de Viana amb Prat de la Riba. 

10.4.3.4 Altres resultats extrets del model de simu lació de la situació actual per a 
l’hora punta. 

a) Només 12.975 vehicles per quilòmetre  (1,48%) de la xarxa interna a la zona 

urbana de Lleida, tenen índexs de saturació per sobre del 90% de la capacitat. 

La concentració de veh x km amb I/C>0,9, esta a les vies d’acces i a les vies de 

connectivitat interna de primer nivell: 

 

Taula 10.4-3 Distribució de veh x Km amb índex de saturació per sobre del 90% Font: (Elaboració 
pròpia) 

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS 9.012 9.012 2,55% 2,55%

2 RONDA URBANA 980 0,93%

3 SEMIRONDA URBANA 742 0,97%

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL 2.241 1,69%

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL 0 0,00%

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL 0 0,00%

RESTA DE XARXA 

URBANA
7 RESTA XARXA URBANA 0 0 0,00% 0,00%

12.975 1,48%

Veh x km > 90%

3.963

0

% Veh x km > 90%

3,58%

0,00%

XARXA  PRIMARIA

TOTAL

xarxa àmbit urbà

XARXA 

SECUNDARIA
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b) La velocitat mitjana dels vehicles de la xarxa bàsica és de 31,1 km/hora, 

 

Taula 10.4-4 Distribució de velocitat de circulació a la xarxa de la ciutat Font: (Elaboració pròpia) 

 
La velocitat de circulació a altres ciutats de  

 

Taula 10.4-5 Distribució de velocitat a altres ciutats Font: (DOyMO, 2009) 

 

De Lleida destaca que la velocitat mitjana de circulació de les rondes es inferior a la 

mitjana de la ciutat, pel que cal millorar els sistemes de gestió d’aquestes vies de la 

ciutat. 

a) La intensitat mitjana d’un tram de carrer de la ciutat és de 3.179 vehicles al dia, 

el que es considera baix, donat que la capacitat d’un carrer té una mitjana de 

1,276 carrils i una capacitat mitjana de voltant de 1.313 vehicles per hora per 

carril, el que resulten: 1313 x 1,276 =1.675 vehicles a l’hora, el que representa 

uns 22.000 vehicles al dia. 

b) La longitud mitjana del desplaçament en cotxe dins l’àrea del Pla de mobilitat 

Urbana tenint en compte el trànst d’agitació és de 4,05km, si es té en compte 

tot el model de simulació, la longitud augmenta fins als 8,5 km. 

c) La ocupació mitjana per vehicle utilitzada als càlculs del nombre de viatges és 

de 1.19 persones per vehicle (dada que surt de les enquestes realitzades als 

accessos a la ciutat). 

d) Del model s’extreu que cada dia laborable es realitzen a Lleida al voltant de 

324.264 viatges a la ciutat, dada que contrasta amb els 254.125 viatges en 

transport privat que considera l’EMQ’06. La resta de viatges (27,6%) equival a: 

 

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS 38,2 38,2

2 RONDA URBANA 26,4

3 SEMIRONDA URBANA 28,7

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL 26,8

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL 29,0

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL 25,9

RESTA DE XARXA 

URBANA
7 RESTA XARXA URBANA 29,2 29,2

31,1

Velocitat (Km/hora)

27,3

27,5

XARXA  PRIMARIA

TOTAL

xarxa àmbit urbà

XARXA 

SECUNDARIA

CIUTAT
RONDES 

URBANES

INTERIOR 

RONDES
MADRID 23,94 24,43

PALMA 35,80 27,89

BARCELONA 56,30 21,30

LLEIDA 27,55 31,10

Velocitats mitjanes a d'altres ciutats 

(Km/hora)



 

 

• Viatges relacionats amb el trànsit molest

• Viatges relacionats amb la di

17,6% dels desplaçaments en vehicle privat).

10.5. Demanda d’aparcament

10.5.1. Situació  

10.5.1.1 Demanda d’estacionament

A partir del cens de vehicles de l’any 2009, s’ha estimat que a l’àmbit d’estudi la 

demanda d’aparcament urbana, compresa per turismes i furgonetes, seria de 57.348 

vehicles  (un 90% de la  total del

de vehicle (motos i camió, especialment) serà analitzada de manera conjunta (oferta, 

demanda i dèficits) en un punt apart.  

Per al càlcul de la demanda residencial s’ha tingut en compte el padró de 

l’any 2009, on s’ha detectat un cens de 86.400 vehicles, dels quals un 74% són 

turismes i furgonetes. 

Taula 10.5-1 Demanda d’estacionament 
 

Amb l’objectiu de conèixer on es troba concentrada la demanda d’aparcament, s’ha 

relacionat el nombre de vehicles amb la superfície de cada zona obtenint el paràmetre 

de vehicles/ Ha, que permet observar com la major part de la demanda censada es 

troba concentrada a la Mariola i la zona compresa entre l’Avinguda Prat de la Riba, Av. 

Alcalde Roure , Gran Passeig de Ronda i Príncep de Viana, on es superen els 150 

vehicles /ha, quan la mitjana a l’àmbit d’estudi és de 82 vehicles /ha. 
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Viatges relacionats amb el trànsit molest (aproximadament 10%)

Viatges relacionats amb la distribució urbana de mercaderies (al voltant del 

17,6% dels desplaçaments en vehicle privat). 

Demanda d’aparcament  

 de l’estacionament residencial 

d’estacionament   

A partir del cens de vehicles de l’any 2009, s’ha estimat que a l’àmbit d’estudi la 

demanda d’aparcament urbana, compresa per turismes i furgonetes, seria de 57.348 

vehicles  (un 90% de la  total del municipi). La situació de l’estacionament d’altre tipus 

de vehicle (motos i camió, especialment) serà analitzada de manera conjunta (oferta, 

demanda i dèficits) en un punt apart.   

Per al càlcul de la demanda residencial s’ha tingut en compte el padró de 

l’any 2009, on s’ha detectat un cens de 86.400 vehicles, dels quals un 74% són 

Demanda d’estacionament Font: (Idescat, 2008) 

l’objectiu de conèixer on es troba concentrada la demanda d’aparcament, s’ha 

relacionat el nombre de vehicles amb la superfície de cada zona obtenint el paràmetre 

de vehicles/ Ha, que permet observar com la major part de la demanda censada es 

rada a la Mariola i la zona compresa entre l’Avinguda Prat de la Riba, Av. 
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Figura 10.5-1 Plànol de demanda residencial Font: (Elaboració pròpia) 
 

L’índex de motorització (vehicles /1.000 hab.) és un índex que relaciona el nombre de 

vehicles censats amb la població. Aquesta dada que ja ha estat analitzada en l’apartat 

sòcio – econòmic del PMU, és de 449 vehicles /1.000 habitants, lleugerament inferior a 

la dada del conjunt del municipi (456). 

La diferència entre els vehicles censats i l’oferta d’aparcament residencial, ens permet 

definir el dèficit d’estacionament teòric corresponent a cadascuna de les zones 

analitzades. Així, s’observa un superavit d’unes 1406 places d’aparcament al 

conjunt de l’àmbit d’estudi , si bé aquesta xifra té un significat relatiu ja que aglutina 

àmbits espacials molt diversos.  

Cal tenir en compte que l'aparcament residencial és  en tots els casos un 

problema zonal , ja que es en aquest àmbit on es perceben les seves disfuncions.  
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Taula 10.5-2 Demanda d’aparcament per seccions censals Font: (Elaboració pròpia a partir de les dades 
de (DOyMO, 2009)) 
 

En el conjunt de la ciutat, es calcula que el superavit de places es de aproximadament 

6.164 places. 

Així, el resident difícilment utilitzarà (comprar o llogar) una plaça d’aparcament 

exclusiva (subterrània) si aquesta es troba allunyada del seu habitatge (es considera 

que a més de 300m la predisposició a adquirir una plaça d’aparcament és 

pràcticament inexistent). Però, a més de la distància entre oferta de pàrkings i 

habitatge, hi ha aspectes que ajuden a entendre que la situació de dèficit 

d’aparcament i necessitats reals de la demanda no tenen perquè ser les mateixes 

(disponibilitat econòmica, edat del vehicle, etc.). Per tant, la informació d’aquestes 

zones sempre haurà d'entendre's com a suma de situacions locals heterogènies.  

En el plànol que es mostra a continuació apareixen les zones on la demanda censada 

supera l’oferta d’aparcament residencial (zones amb colors). En concret, és destacable 

la manca de places d’aparcament a la zona que comprèn la Mariola, centre antic i la 

zona que es troba al mig. En aquesta zona, s’han detectat gairebé 5.000 places de 

dèficit d’aparcament, que permeten definir-la com la zona amb major problemàtica 
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1 49,63 2.203 324 2.527 51 1.390 1.138

2 22,94 2.785 247 3.032 132 2.201 831

3 18,70 2.536 213 2.749 147 1.693 1.056

4 18,27 2.768 368 3.136 172 2.072 1.064

5 17,95 1.854 329 2.183 122 1.469 714

6 25,46 1.428 82 1.510 59 1.444 66

7 20,66 2.592 200 2.792 135 2.382 409

8 20,83 1.058 98 1.156 55 1.736 -580

9 17,44 971 70 1.041 60 1.284 -243

10 18,69 2.733 218 2.951 158 2.328 623

11 10,59 975 101 1.076 102 1.468 -392

12 15,65 2.097 191 2.288 146 2.006 281

13 20,89 2.070 204 2.274 109 1.315 959

14 17,86 1.591 231 1.822 102 1.618 204

15 31,65 2.547 377 2.924 92 2.772 152

16 23,78 1.286 184 1.470 62 1.781 -311

17 41,92 2.018 221 2.239 53 2.776 -538

18 27,13 1.513 125 1.638 60 2.303 -666

19 24,89 1.576 225 1.801 72 1.946 -145

20 35,38 2.350 253 2.603 74 2.737 -134

21 56,94 3.447 329 3.776 66 5.259 -1.483

22 41,52 1.732 164 1.896 46 4.822 -2.927

23 36,68 2.003 247 2.250 61 2.447 -197

24 28,49 2.132 268 2.400 84 1.595 805

25 27,34 824 131 955 35 1.818 -863

26 10,86 298 35 333 31 501 -168

27 18,48 959 144 1.103 60 1.156 -53

28 51,46 691 26 717 14 2.017 -1.300

29 61,82 663 47 710 11 418 292

813,90 51.700 5.648 57.348 70 58.753 -1.406

1.153,90 6.138 352 6.490 6 11.248 -4.758

1.967,80 57.838 6.000 63.838 32 70.001 -6.164

AMBIT D'ESTUDI

RESTA ÀMBIT URBÀ

TOTAL



 

 

d’aparcament residencial de la ciutat. Dos aspectes ajuden a re

situació:l’elevada presència d’oferta d’aparcament lliure a la calçada situada en 

cordons en carrers amb voreres molt estretes i la manca de

on poder estacionar. Aquests aspectes han estat corroborats juntament amb la situació 

de dèficit a partir d’un inventari d’ocupació nocturna que permès observar la forta 

ocupació de l’aparcament en calçada que existeix en aquest

Les zones que apareixen al plànol en gris, permeten absorbir part del dèficit existent 

en zones de l’entorn. Tanmateix aquesta situació pot estar deguda a l’existència 

d’algun solar (com és el cas de l’entorn del Camp de futbol de la UE Lleida

comptar com a oferta, el resident es resisteix a utilitzar

de seguretat, llunyania, etc.

Figura 10.5-2 Plànol de dèficit d’aparcament residencial 
 

En valors relatius es mantenen les necessitats en les zones abans esmentades i en 

línies generals s’observa com l’entorn immediat del Turó de la Seu és on apareixen les 

majors concentracions de dèficit per la manca d’espai. 

D'altra banda, cal considerar quina part de la demanda residencial té plaça de pàrking, 

per tal de poder avaluar el 

d’una plaça d’aparcament fora de la calçada). Així, uns 23.600 vehicles no disposen de 

plaça d’aparcament fora de via pública a l’interior de l’àmbit de l’estudi, el que es 

tradueix amb un Índex de cobertura

un 42% de la demanda censada no podria disposar “teòricament” d’una plaça 

d’aparcament fora la calçada.
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d’aparcament residencial de la ciutat. Dos aspectes ajuden a re-

situació:l’elevada presència d’oferta d’aparcament lliure a la calçada situada en 

cordons en carrers amb voreres molt estretes i la manca de solars alternatius propers 

on poder estacionar. Aquests aspectes han estat corroborats juntament amb la situació 

de dèficit a partir d’un inventari d’ocupació nocturna que permès observar la forta 

ocupació de l’aparcament en calçada que existeix en aquesta zona.  

Les zones que apareixen al plànol en gris, permeten absorbir part del dèficit existent 

en zones de l’entorn. Tanmateix aquesta situació pot estar deguda a l’existència 

d’algun solar (com és el cas de l’entorn del Camp de futbol de la UE Lleida

comptar com a oferta, el resident es resisteix a utilitzar-lo per diversos motius: manca 

de seguretat, llunyania, etc. 

Plànol de dèficit d’aparcament residencial Font: (Elaboració pròpia) 

En valors relatius es mantenen les necessitats en les zones abans esmentades i en 

línies generals s’observa com l’entorn immediat del Turó de la Seu és on apareixen les 

majors concentracions de dèficit per la manca d’espai.  

rar quina part de la demanda residencial té plaça de pàrking, 

per tal de poder avaluar el Dèficit infraestructural (nombre de turismes que no disposen 

d’una plaça d’aparcament fora de la calçada). Així, uns 23.600 vehicles no disposen de 

plaça d’aparcament fora de via pública a l’interior de l’àmbit de l’estudi, el que es 

un Índex de cobertura fora calçada de 0,58 vehicles/ plaça, és a dir que 

un 42% de la demanda censada no podria disposar “teòricament” d’una plaça 

d’aparcament fora la calçada. 
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Les zones que apareixen al plànol en gris, permeten absorbir part del dèficit existent 

en zones de l’entorn. Tanmateix aquesta situació pot estar deguda a l’existència 

d’algun solar (com és el cas de l’entorn del Camp de futbol de la UE Lleida) que tot i 

lo per diversos motius: manca 

 

En valors relatius es mantenen les necessitats en les zones abans esmentades i en 

línies generals s’observa com l’entorn immediat del Turó de la Seu és on apareixen les 
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(nombre de turismes que no disposen 
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Figura 10.5-3 Plànol de dèficit d’aparcament infraestructural Font: (Elaboració pròpia) 
 

Els índexs de cobertura de l'oferta fora de calçada assenyalats anteriorment, són 

només un exponent de la potencial demanda (dèficit infraestructural) que no pot 

accedir actualment a la utilització d'una plaça de pàrking, però només una part 

d’aquesta demanda (en funció de la pressió existent sobre l'oferta de la calçada, del 

seu nivell de renda i de les característiques del seu vehicle) pot estar interessada en 

l'adquisició d'una plaça d’aparcament. 

 

Taula 10.5-3 Distribució del dèficit infraestructural Font: (DOyMO, 2009) 
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1 49,63 2.203 324 2.527 51 621 769 1.390 1.138 1.759

2 22,94 2.785 247 3.032 132 733 1.468 2.201 831 1.564

3 18,70 2.536 213 2.749 147 563 1.130 1.693 1.056 1.619

4 18,27 2.768 368 3.136 172 971 1.101 2.072 1.064 2.035

5 17,95 1.854 329 2.183 122 688 781 1.469 714 1.402

6 25,46 1.428 82 1.510 59 629 815 1.444 66 695

7 20,66 2.592 200 2.792 135 686 1.696 2.382 409 1.095

8 20,83 1.058 98 1.156 55 737 999 1.736 -580 157

9 17,44 971 70 1.041 60 610 674 1.284 -243 367

10 18,69 2.733 218 2.951 158 758 1.570 2.328 623 1.381

11 10,59 975 101 1.076 102 526 942 1.468 -392 134

12 15,65 2.097 191 2.288 146 671 1.336 2.006 281 952

13 20,89 2.070 204 2.274 109 405 910 1.315 959 1.364

14 17,86 1.591 231 1.822 102 515 1.103 1.618 204 719

15 31,65 2.547 377 2.924 92 1.075 1.697 2.772 152 1.227

16 23,78 1.286 184 1.470 62 808 973 1.781 -311 497

17 41,92 2.018 221 2.239 53 1.317 1.460 2.776 -538 779

18 27,13 1.513 125 1.638 60 1.029 1.274 2.303 -666 364

19 24,89 1.576 225 1.801 72 935 1.011 1.946 -145 790

20 35,38 2.350 253 2.603 74 1.280 1.457 2.737 -134 1.146

21 56,94 3.447 329 3.776 66 2.362 2.897 5.259 -1.483 879

22 41,52 1.732 164 1.896 46 2.224 2.598 4.822 -2.927 -703

23 36,68 2.003 247 2.250 61 1.192 1.255 2.447 -197 995

24 28,49 2.132 268 2.400 84 758 837 1.595 805 1.563

25 27,34 824 131 955 35 889 929 1.818 -863 26

26 10,86 298 35 333 31 235 266 501 -168 67

27 18,48 959 144 1.103 60 572 584 1.156 -53 519

28 51,46 691 26 717 14 999 1.018 2.017 -1.300 -301

29 61,82 663 47 710 11 209 209 418 292 501

813,90 51.700 5.648 57.348 70 24.996 33.757 58.753 -1.406 23.591

1.153,90 6.138 352 6.490 6 7.761 3.487 11.248 -4.758 2.367

1.967,80 57.838 6.000 63.838 32 32.757 37.244 70.001 -6.164 25.958
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TOTAL
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10.5.2. Situació de l’estacionament forà 

Per tal d’analitzar la situació de l’estacionament forà durant el període diürn, s'ha 

efectuat una anàlisi relatiu a la utilització de l'oferta d'aparcament en aquest període. 

Per conèixer el funcionament real de cadascuna de les ofertes on pot estacionar 

l’usuari forà s’han efectuat estudis de rotacions de matrícules (vegeu apartat de 

metodologia) en diverses zones i tipus de places d’aparcament que permetin establir 

diferents nivells de comportament de la demanda forana.  

Aquest apartat es dividirà en tres apartats: 

• Utilització de les ofertes, on s’analitzarà el comportament de les diferents 

ofertes, tot analitzant diferents desajustament que es puguin produir. 

• Volum i característiques de la demanda. 

• Dèficit de l’estacionament forà, on es determinaran les necessitats 

d’estacionament.  

Al llarg d’aquest apartat es diferenciaran 4 tipologies de demanda forana en funció del 

temps de permanència a les places d’aparcament i que es descriuen a continuació per 

tal de facilitar la lectura de l’apartat: 

1. Es consideraran estacionaments relacionats amb motiu de treball aquells que 

tinguin una durada d’estacionament superior a les 4 hores. 

2. Demanda de mitjà durada és aquella que accedeix per un o diversos motius, ja 

siguin gestions, compres u oci i que sovint no sap amb exactitud el temps 

d’estacionament que realitzarà. Aquesta és una demanda que estaciona per 

períodes de temps compresos entre les 2 i 4 hores, sent els aparcaments 

públics l’oferta que millor s’adapta a la seva tipologia de viatge. 

3. Demanda de curta durada és aquella que ve a una zona per un motiu molt 

concret. Aquest estacionament no acostuma a ocupar més de 2 hores i la zona 

blava (sempre hi quan funcioni correctament) és la tipologia d’oferta que 

s’adapta millor aquest tipus de viatge per la rapidesa i comoditat d’estacionar a 

la calçada, més que no en un aparcament públic. 

4. La demanda de molt curta durada es pot assimilar a l’anterior demanda, però 

que donat que el seu període d’estacionament no acostuma a superar els 30 

minuts, és susceptible d’estacionar de forma il·legal si no troba espai a la zona 

blava o en espais reservats. 

10.5.2.1  Utilització de les ofertes d’aparcament  

Zona blava 

L’ocupació mitjana de les places de zona blava del municipi és del 75% d’hores per 

plaça. La seva ocupació varia en funció a la localització de les places, així mentre a la 

Rambla d’Aragó les places es troben saturades al llarg de tot el dia, a l’Avinguda Prat 



 

 

de la Riba les possibilitats de trobar places buides són molt superiors, tot i que en 

hores punta de matí (10 –

blava es troben saturades. 

La mobilitat de les places al conjunt del municipi és de 4,5 vehicles/plaça, un índex que 

es pot considerar baix dins els valors estàndards d’una correcta mobilitat d’una à

blava (a partir de 4 vehicles / plaça).  Aquest índex és inferior al detectat en municipis 

com Mataró (7 vehicles/ plaça) o zones tan centrals de Barcelona com la Rambla de 

Catalunya (6 vehicles/ plaça).  A les zones on el resident hi té una presència 

l’índex de rotació disminueix, ja que aquest ocupen places per períodes de temps molt 

llargs. 

La durada mitjana dels estacionaments es troba a l’entorn d’una hora i 45 minuts, tot i 

que el temps màxim permès d’estada és de 2,5 hores. Tanmateix enc

dels usuaris que estaciona per períodes superiors als permesos (>2,5 hores).

El nivell de pagament de la zona blava es troba en un nivell correcte (57% d’hores per 

plaça) si el comparem amb el d’altres ciutat catalanes com Granollers 54%, 

57%, Igualada 64% o Girona 71%. La major part de l’ocupació pagada. 

 

     

 

 

 

Figura 10.5-4 Ocupació de la Zona blava. Font: 
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de la Riba les possibilitats de trobar places buides són molt superiors, tot i que en 

– 11h) i tarda (18-19h), la major part de les places de zona 

 

La mobilitat de les places al conjunt del municipi és de 4,5 vehicles/plaça, un índex que 

es pot considerar baix dins els valors estàndards d’una correcta mobilitat d’una à

blava (a partir de 4 vehicles / plaça).  Aquest índex és inferior al detectat en municipis 

com Mataró (7 vehicles/ plaça) o zones tan centrals de Barcelona com la Rambla de 

Catalunya (6 vehicles/ plaça).  A les zones on el resident hi té una presència 

l’índex de rotació disminueix, ja que aquest ocupen places per períodes de temps molt 

La durada mitjana dels estacionaments es troba a l’entorn d’una hora i 45 minuts, tot i 

que el temps màxim permès d’estada és de 2,5 hores. Tanmateix encara hi ha un 22% 

dels usuaris que estaciona per períodes superiors als permesos (>2,5 hores).

El nivell de pagament de la zona blava es troba en un nivell correcte (57% d’hores per 

plaça) si el comparem amb el d’altres ciutat catalanes com Granollers 54%, 

57%, Igualada 64% o Girona 71%. La major part de l’ocupació pagada. 

 

Ocupació de la Zona blava. Font: (DOyMO, 2009) 

Rambla d’Aragó Av. Prat de la Riba

PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

de la Riba les possibilitats de trobar places buides són molt superiors, tot i que en 

19h), la major part de les places de zona 

La mobilitat de les places al conjunt del municipi és de 4,5 vehicles/plaça, un índex que 

es pot considerar baix dins els valors estàndards d’una correcta mobilitat d’una àrea 

blava (a partir de 4 vehicles / plaça).  Aquest índex és inferior al detectat en municipis 

com Mataró (7 vehicles/ plaça) o zones tan centrals de Barcelona com la Rambla de 

Catalunya (6 vehicles/ plaça).  A les zones on el resident hi té una presència elevada, 

l’índex de rotació disminueix, ja que aquest ocupen places per períodes de temps molt 

La durada mitjana dels estacionaments es troba a l’entorn d’una hora i 45 minuts, tot i 

ara hi ha un 22% 

dels usuaris que estaciona per períodes superiors als permesos (>2,5 hores). 

El nivell de pagament de la zona blava es troba en un nivell correcte (57% d’hores per 

plaça) si el comparem amb el d’altres ciutat catalanes com Granollers 54%, Mataró 

57%, Igualada 64% o Girona 71%. La major part de l’ocupació pagada.  

Av. Prat de la Riba 
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Figura 10.5-5 Distribució del temps de permanència i nivell de pagament a la  Zona blava. Font: 
(DOyMO, 2009) 

 

D’altra banda, cal destacar el baix compliment de la regulació donat que s’ha detectat 

que a l’entorn del 19% d’usuaris estacionats a l’àrea blava no treu tiquet, un 

percentatge inferior al de ciutats com Granollers (25%), Mataró (24%) o Madrid (19%). 

      

Figura 10.5-6 Distribució d’usuaris i utilització de la  Zona blava. Font: (DOyMO, 2009) 

 

Per tipus d’usuari, els que sobrepassen el temps pagat són els que s’estan més estona 

aparcats (2,9 hores), mentre els que no treuen tiquet els que menys (35 minuts) sent 

difícil denunciar-los per la poca estona que hi estan aparcats. 

Places no regulades 

Les places no regulades controlades tenen en comú la seva saturació al llarg de tot el 

dia degut majoritàriament a treballadors i residents de la zona. La durada mitjana 

d’estacionament en aquestes places oscil·la entre les 3 i 4 hores, i només un 15% dels 

usuaris estaciona per sota de les dues hores, que es podria considerar demanda 

potencial de zona blava. 

A l’entorn d’un 30% de la seva ocupació es correspon a residents que no mouen el 

cotxe durant tot el dia. 
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Figura 10.5-7 Ocupació de la Zona blava. Font: 

 

L’ indisciplina d’estacionament

L’elevat nombre de places regulades de la ciutat és un factor dissuasiu per els 

estacionaments il·legals a la calçada. Així, actualment no es detecten uns nivells 

d’indisciplina viària importants, però cal destac

viària dels estacionaments en doble fila presents habitualment en vies com la Rambla 

de Ferran, Avinguda Alcalde Porqueres o Rambla d’Aragó. 

A l’àrea blava només s’ha detectat un 4% d’indisciplina viària a l’entor

mentre que a les places no regulades no supera el 6%. A les places de càrrega i 

descàrrega tampoc es detecta una elevada presència de turismes.

10.5.2.2  Volum de la demanda forana 

Per calcular la demanda forana i la seva distribució per durades d’estacionament, 

s’han utilitzat els índexs de rotació deduïts de les rotacions de matrícules. En el cas 

dels vehicles que estacionen il·legalment es parteix de l

d’indisciplina, expandides en funció de la durada mitjana d’estacionament per tipus 

obtinguda a partir d’indisciplina, i tenint en compte el període de concentració de la 

indisciplina, obtingut a partir de les rotacions de matrícule

Al conjunt de l’oferta d’aparcament on pot estacionar la demanda forana, s’han 

detectat prop de 60.703 

gratuïta (entre places no regulades, solars i aparcaments reservats), el 4% ho fa de

manera il·legal i un 40% estaciona en ofertes regulades.

Dra. Castells
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Ocupació de la Zona blava. Font: (DOyMO, 2009) 

L’ indisciplina d’estacionament  

L’elevat nombre de places regulades de la ciutat és un factor dissuasiu per els 

estacionaments il·legals a la calçada. Així, actualment no es detecten uns nivells 

d’indisciplina viària importants, però cal destacar l’afectació a la capacitat de la xarxa 

viària dels estacionaments en doble fila presents habitualment en vies com la Rambla 

de Ferran, Avinguda Alcalde Porqueres o Rambla d’Aragó.  

A l’àrea blava només s’ha detectat un 4% d’indisciplina viària a l’entor

mentre que a les places no regulades no supera el 6%. A les places de càrrega i 

descàrrega tampoc es detecta una elevada presència de turismes. 

Volum de la demanda forana  

Per calcular la demanda forana i la seva distribució per durades d’estacionament, 

s’han utilitzat els índexs de rotació deduïts de les rotacions de matrícules. En el cas 

dels vehicles que estacionen il·legalment es parteix de les dades de l’inventari 

d’indisciplina, expandides en funció de la durada mitjana d’estacionament per tipus 

obtinguda a partir d’indisciplina, i tenint en compte el període de concentració de la 

indisciplina, obtingut a partir de les rotacions de matrícules efectuades. 

Al conjunt de l’oferta d’aparcament on pot estacionar la demanda forana, s’han 

 estacionaments, dels quals el 56% estacionen de forma 

gratuïta (entre places no regulades, solars i aparcaments reservats), el 4% ho fa de

% estaciona en ofertes regulades. 

Dra. Castells Baró de Maials
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L’elevat nombre de places regulades de la ciutat és un factor dissuasiu per els 

estacionaments il·legals a la calçada. Així, actualment no es detecten uns nivells 
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viària dels estacionaments en doble fila presents habitualment en vies com la Rambla 

A l’àrea blava només s’ha detectat un 4% d’indisciplina viària a l’entorn de les places, 

mentre que a les places no regulades no supera el 6%. A les places de càrrega i 

Per calcular la demanda forana i la seva distribució per durades d’estacionament, 

s’han utilitzat els índexs de rotació deduïts de les rotacions de matrícules. En el cas 

es dades de l’inventari 
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s efectuades.  

Al conjunt de l’oferta d’aparcament on pot estacionar la demanda forana, s’han 
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gratuïta (entre places no regulades, solars i aparcaments reservats), el 4% ho fa de 
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Tipus 

d’estacionament 

Nombre 

de 

places 

Índex 

de 

rotació Distribució per durades d’estacionament 

      < 30’ 30’-2h 2h-4h > 4h 

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

Zona blava 3.654 4,52 264.333 16% 9.249 56% 3.799 23% 826 5% 16.516 

Zona no regulada 18.547 1,72 3.828 12% 7.656 24% 6.251 29% 11.165 35% 31.901 

Solar 1.985 1,09 325 15% 519 24% 582 27% 736 34% 2.164 

P. Públic 4.887 1,57 1.151 15% 2.685 35% 2.685 35% 1.151 15% 7.673 

Il�legal   0,11 2.105 86% 254 10% 20 1% 71 3% 2.440 

Total 29.073   10.051 17% 20.364 34% 16.340 27% 13.949 23% 60.703 

Taula 10.5-4 Dades de l’estacionament a la ciutat. Font: (DOyMO, 2009) 
 

És important destacar la preferència d’ús de la zona blava front els aparcaments 

públics al municipi. Així, mentre a la zona blava es detecten més de 16.516 

estacionaments al dia, en els aparcaments públics són quatre vegades menys. Cal 

tenir en compte que aquestes dades són una ponderació de les diverses zones de la 

ciutat. Així, mentre els aparcaments públics més centrals tenen un índex de rotació 

més elevat altres tenen un elevat nombre de places desocupades al llarg del dia.    

Les majors concentracions de demanda de curta durada relacionada amb les gestions 

es localitzen a l’entorn del centre històric i en general al perímetre del Turó de la Seu. 

És a dir, en línies generals podríem dir que a mesura que ens allunyem del Turó de la 

Seu va disminuint la demanda forana de menys de dues hores respecte la resta. En 

canvi zones com Balàfia i Cap pont tenen un volum de demanda forana elevat, però 

relacionats amb treballadors del centre.   
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Figura 10.5-8 Demanda forana d’estacionament. Font: (Elaboració pròpia)  
 

Al plànol anterior es representen les zones que atrauen més demanda d’aparcament 

forà, tant de curta com de llarga durada. 

Destaca com els espais emplaçats fora de la primera corona de rondes, son els que 

més s’ocupen per la demanda forana de llarga durada, es a dir, treballadors de la zona 

de serveis i comercial del centre de la ciutat. 

La zona central, interior a la primera corona de vies primaries (Princep de Viana / Prat 

de la Riba, Passeig de Ronda), concentra la demanda de rotació de curta durada. 

10.5.3. La distribució urbana de mercaderies 

10.5.3.1 Utilització de les zones de càrrega i desc àrrega 

L’ocupació de les zones de càrrega i descàrrega, de mitjana al llarg del dia, és d’un 

elevat 72% de les hores x plaça del període de funcionament de la càrrega i 

descàrrega. Cal remarcar el caràcter de mitjana, i que en l’anàlisi de detall s’observarà 

com en hora punta, algunes reserves de c/d tenen problemes de saturació. Aquest fet 

ocasiona que les probabilitats de trobar places buides en aquestes zones sigui d’un 

10%, un percentatge molt baix que genera indisciplina a l’entorn d’aquestes places. 

Els vehicles comercials que hi estacionen (inclou turismes comercials) ocupen un 61% 

de les hores per plaça legals, mentre que els turismes que no realitzen operacions de 

càrrega i descàrrega representen un 11% d’hores per plaça. Cal destacar que en els 

dies de realització del treball de camp no es va denunciar ni els vehicles comercials 



 

 

que no realitzaven operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies ni turismes 

estacionat dins les zones. 

Els usuaris que realitzen c

pas de vianants...) ocupen l’equivalent al 3% de les hores per plaça legals i al 7% de 

vehicles estacionats dins i a l’entorn immediat de les zones. Cal comentar que en 

moltes ocasions aquesta 

càrrega i descàrrega, però també influeixen raons de comoditat. 

A través de l’evolució diària de l’ocupació de les zones de càrrega i descàrrega, 

s’observa com la presència de turismes estacionats dins les zones és poc significativa, 

respectant-ne l’horari de regulació.

  

 

 

 

 

Figura 10.5-9 Ocupació de les zones de càrrega i descàrrega

 

L’evolució diària dels vehicles comercials mostra com la major part d’operacions 

s’efectuen al matí i en menor mesura a partir de mitja tarda, quan es detecten vehicles 

comercials que estacionen per períodes més 

màxim per carregar o descarregar mercaderies allarga el període d’estacionament dels 

vehicles dins les zones. Així, un 33% dels vehicles comercials estacionen per períodes 

superiors a 1 hora dins les zones de càrrega i 

temps del necessari per a realitzar aquest tipus d’operacions (mitja hora). El mateix 

succeeix amb els turismes, amb l’agreujant que aquests vehicles no poden ni entrar a 

la zona reservada; el 14% dels turismes estacion

d’estacionament, ocupant un elevat nombre d’hores per plaça que fan disminuir les 

probabilitats de trobar una plaça lliure dins les zones.
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que no realitzaven operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies ni turismes 

 

Els usuaris que realitzen càrrega i descàrrega de manera il·legal a l’entorn (doble fila, 

pas de vianants...) ocupen l’equivalent al 3% de les hores per plaça legals i al 7% de 

vehicles estacionats dins i a l’entorn immediat de les zones. Cal comentar que en 

moltes ocasions aquesta indisciplina pot ser deguda a la saturació de la zona de 

càrrega i descàrrega, però també influeixen raons de comoditat.  

A través de l’evolució diària de l’ocupació de les zones de càrrega i descàrrega, 

resència de turismes estacionats dins les zones és poc significativa, 

ne l’horari de regulació. 

  

Ocupació de les zones de càrrega i descàrrega. Font: (DOyMO, 2009) 

L’evolució diària dels vehicles comercials mostra com la major part d’operacions 

s’efectuen al matí i en menor mesura a partir de mitja tarda, quan es detecten vehicles 

comercials que estacionen per períodes més llargs de temps. La manca d’un temps 

màxim per carregar o descarregar mercaderies allarga el període d’estacionament dels 

vehicles dins les zones. Així, un 33% dels vehicles comercials estacionen per períodes 

superiors a 1 hora dins les zones de càrrega i descàrrega, utilitzant així molt més 

temps del necessari per a realitzar aquest tipus d’operacions (mitja hora). El mateix 

succeeix amb els turismes, amb l’agreujant que aquests vehicles no poden ni entrar a 

la zona reservada; el 14% dels turismes estacionats dins les zones superen l’hora 

d’estacionament, ocupant un elevat nombre d’hores per plaça que fan disminuir les 

probabilitats de trobar una plaça lliure dins les zones. 
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11. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT 

11.1. La mobilitat general. Dades de l’any 2009 

11.1.1. Diagnosi de la mobilitat global. Residents + No Residents 

A la ciutat de Lleida, cada dia es realitzen uns 566.801 desplaçaments sumant els 

efectuats pels residents i no residents, i els vinculats tant a desplaçaments interns com 

amb l’exterior. El 45,59% dels desplaçaments es realitzen a peu o bicicleta, el 44,84% 

en transport privat i el 9,57% en transport públic. 

El creixement absolut de la mobilitat per al període 2006-2009 es situa en un 13,6%%, 

amb un màxim al transport públic (18,6%) i un mínim al vehicle privat (11,3%). 

Mode de transport 

2009 
TOTALS 

Creixement Absolut 

2006 - 2009 

A peu - Bici 258.405 45,59% 14,9% 

Transport Públic 54.270 9,57% 18,6% 

Vehicle Privat 254.125 44,84% 11,3% 

TOTALS 566.801 100% 13,6% 

Taula 11.1-1 Prognosi desplaçaments totals (residents + no residents) i repartiment modal associat 
Font: (Elaboració pròpia) 

 

 

Figura 11.1-1 Prognosi desplaçaments totals (residents + no residents) i repartiment modal associat 
Font:(Elaboració pròpia) 
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A nivell intern, els desplaçaments a peu i/o en bicicleta guanyen importància i 

representen prop del 60% dels desplaçaments, mentre que contràriament, pel que fa 

als desplaçaments vinculats amb l’exterior, el mode preponderant és el vehicle privat, 

amb més del 85% del repartiment modal. 

 

MODE DE 
TRANSPORT 

ANY 2009 

REPARTIMENT MODAL 

INTERNS ANY 2009 

Desplaçaments % 

A peu + bici 256.057 59,11% 

Transport públic 38.322 8,85% 

Transport privat 138.817 32,04% 

TOTALS 433.196 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1-2Repartiment modal associat als desplaçaments internes i amb l’exterior (de connexió) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades (EMQ 06, 2006) 

 

MODE DE 

TRANSPORT 
ANY 2009 

REPARTIMENT MODAL AMB 

L’EXTERIOR ANY 2009 

Desplaçaments % 

A peu + bici 2.348 1,76% 

Transport públic 15.948 11,94% 

Transport privat 115.309 86,31% 

TOTALS 133.605 100,0% 
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11.1.2. Diagnosi de la mobilitat vinculada als resi dents 

Pel que fa a la mobilitat associada als residents de Lleida, cal destacar que més de la 

meitat de la mobilitat interior es concentra a l’interior del perímetre urbà delimitat pel 

Passeig de Ronda, Príncep de Viana i el Riu Segre. Els barris de Cappont, Pardinyes i 

La Bordeta són també importants zones generadores i atractors de mobilitat amb més 

del 25% del total de la ciutat. 

 

* Percentatge de desplaçaments representats: 81.65% del total de desplaçaments interns 

Figura 11.1-3 Desplaçaments interns dels residents. Divisió zonal de l’estudi de millora sobre la xarxa 
d’autobús Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 
 

Anàlogament al cas de mobilitat dels residents atreta i generada per les diferents 

zones de la ciutat, els desplaçaments mecànics interiors a la ciutat, prop de 155.000 

diaris, també es concentren dins del continu urbà central i els barris referits, amb més 

del 75% del total diari. 

La distribució de la mobilitat mecànica dels residents associada a relacions entre la 

zona central i els barris del seu entorn representa un 49% del total de desplaçaments 

mecànics interiors a Lleida (75.508 desplaçaments diaris), el 82% dels quals es 

realitzen amb barris ubicats a la segona corona urbana. Com a principals línies de 

desig escau destacar les relacions: 

• Centre amb el barri de Cappont i la Bordeta (un 17% del total),  

• Centre amb el barri de Pardinyes (9% del total) 
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Amb menor pes en la distribució territorial dels desplaçaments urbans de Lleida, 

apareixerien les relacions entre la zona central i els barris del nord i nord-oest. Les 

relacions interiors a la zona centre limitada pel Segre, Passeig de Ronda i Princep de 

Viana suposen el 21% del total de desplaçaments mecànics interiors a la ciutat 

(32.108 desplaçaments diaris). 

D’aquests, més de la meitat (prop de 18.000) són relacions entre la meitat nord i la 

meitat sud de la zona centre; la resta es reparteixen com a interns a cadascuna de les 

meitats. 

 

* Percentatge de desplaçaments representats: 77.25% del total de desplaçaments mecànics interns 

Figura 11.1-4 Desplaçaments interns dels residents. Divisió zonal de l’estudi de millora sobre la xarxa 
d’autobús Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 
 

 

*Percentatge de desplaçaments representats: 40% del total de desplaçaments mecànics interns i 82% 

del total de relacions Centre-2º corona 

Figura 11.1-5 Línies de desig de desplaçaments mecànics interns dels residents. Divisió zonal de l’estudi 
de millora sobre la xarxa d’autobús Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 
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* Percentatge de desplaçaments representats: 40% del total de desplaçaments mecànics interns 

vinculats als residents i 82% del total de relacions Centre-2º corona 

Figura 11.1-6 Relacions entre el centre i l’exterior de la primera corona a Lleida. Desplaçaments 
mecànics interns als residents Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 
 

  

* Percentatge de desplaçaments representats: 21% del total de desplaçaments mecànics interns i 100% 

del total de relacions interns al centre 

Figura 11.1-7 Relacions de la primera corona a Lleida. Desplaçaments mecànics interns dels residents 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 
 

 Els desplaçaments exteriors a la primera corona vinculats als residents, sense relació 
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(46.907 desplaçaments diaris vinculats als residents). Entre els més destacats, escau 

citar: 

• Desplaçaments interiors i exteriors de l’agrupació Cappont-La Bordeta 

• Relacions Pardinyes-Balàfia-Camp d’Esports-Ciutat Jardí 

• Relacions de Magraners amb l’exterior 

 

* Percentatge de desplaçaments representats: 24% del total de desplaçaments mecànics interns i 79% 

del total de relacions exteriors al centre 

Figura 11.1-8 Relacions exteriors a la primera corona vinculats als residents. Desplaçaments mecànics. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 

  

Figura 11.1-9 Relacions de primer nivell en mode mecànic vinculats als residents. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 
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Figura 11.1-10 Relacions de segon nivell en mode mecànic vinculats als residents. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 

 

 

Figura 11.1-11 Relacions de tercer nivell en mode mecànic vinculats als residents. Font: Elaboració 
pròpia a partir de les dades de (EMQ 06, 2006) 

11.2.  Diagnosi de la mobilitat a peu 

Lleida és una ciutat amb una conformació morfològica mono cefàlica, agrupada en un 

nucli urbà concentrat amb un radi que no supera els 2 km. de longitud, amb un centre 

històric i econòmic coincidents, travessant per dos eixos divisoris condicionants de la 

mobilitat: El riu Segre i les vies del Ferrocarril. 
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A través del temps, ambos eixos divisoris han estat salvant-se, en el primer cas a 

través de l’existència de 5 ponts connectors, i en el segon, amb l’actual soterrament de 

las vies, que garantirà la possibilitat de comunicar en diversos punts, dos bandes 

tradicionalment aïllades. 

Aquesta estructura compacta i connexa, s’ha incentivat com a valor positiu a les 

propostes del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Lleida 1995-2015, en el que les 

reserves de sòl urbanitzable s’han dissenyat de forma que no s’estenguin més enllà 

d’un quilòmetre i mig dels nodes de connexió perifèrica.  

Per aquestes raons, aquesta ciutat és propicia per a la realització d’un important volum 

de desplaçaments a peu, fins al punt de ser aquest el principal mode de transport 

utilitzat. Segons l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006 (EMQ’06) un 45,8% dels 

desplaçaments totals en dia laborable (258.877, segons dades per 2009). 

És important tenir en compte que el flux de vianants de Lleida inclou el capital que fa 

ús d'ella com a ciutat de serveis del seu entorn, és a dir, el flux de visitants que 

acudeixen a centres universitaris, hospitals, serveis administratius i locals d'oci. 

Aquests viatges es realitzen sobre una xarxa de voreres, rambles, passatges per a 

vianants, vies exclusives per a vianants, places, jardins i parcs que sumen 680 km. 

aproximadament.  

Plànol d’inventari vial 

 

Figura 11.2-1 Inventari vial. Font: (DOyMO, 2009) 
 

Quilòmetres per a vianants 

Rambles...........................5,60 Km 

Vianants............................6,2 Km 

Places................................18  Km 

Passatges...........................3,8 Km
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Voreres.............................636 Km 

Total...............................680 Km 
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El flux de vianants és especialment alt a les zones comercials del casc antic de la 

ciutat, al voltant de la Plaça de la Paeria i al llarg de l’eix comercial que es situa sobre 

el carrer Major des d’on es distribueix, per l’esquerra sobre l’Avinguda Catalunya, el 

carrer de Lluis Companys, i cap al sud pel Pon Universitat, cap a la banda sud del riu; i 

per la dreta, fins el carrer del Pi Maragall. Altres eixos d’alt flux són l’Avinguda Prat de 

la Riba, que registra una IMD de 14.000 vianants i el carrer de Jaume II, amb una IMD 

de 12.000 però sobre un trajecte amb molt bona capacitat. El perfil horari dels fluxos 

de vianants, segons el treball de camp presenta els seus màxims en l’horari de la 

tarda, a partir de les 17:00, amb un màxim al voltant dels 65.000 vianant entre les 

17:00 i les 18:00. 

Perfil horari total de les desplaçaments aforats a peu 

 

Figura 11.2-2 Perfil horari total dels desplaçaments aforats a peu Font: Elaboració pròpia 
 

En termes generals, la xarxa que transmet aquests fluxos està suficientment mallada, 

és connexa, articulada, formada de trams ben relacionats en els seus extrems, segurs, 

còmodes i nets. Un aspecte a partir del qual pot verificar-ne l’eficiència del sistema de 

circulació de vianants a Lleida, és el registre d’estadístiques d’accidentalitat. En els 

darrers anys, el component més baix d’accidentalitat ha estat el que involucra 

vianants, i en els casos en els que s‘ha presentat, la causa ha estat notificada com a 

“conducció distreta”. Malgrat això, per mantenir la seguretat d’un flux de vianants tan 

alt, és necessari actuar ràpidament sobre aquells punts que presenten mancances. 

Aquesta malla de voreres, té com principal carència del qual radica en l'absència de 

guals adequats per a la circulació dels individus amb mobilitat reduïda, al que se suma 

l'absència de semàfors a la demanda. 

Malgrat que en general s’observa la presència de passos de vianants en tots els 

creuaments, s’han identificat alguns casos especials on l’absència dels passos de 

vianants és especialment crítica donat que són punts situats als voltants de centres 

educatius o zones per a vianants: 

1. Carrer d’Anselm Clavé amb Avinguda de Sant Ruf 

2. Avinguda de Garrigues amb Avinguda de Valencia 

3. Avinguda de Garrigues amb carrer Compte de Vinatesa 
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4. Carrer de Anselm Clavé  amb carrer Comtes de Urgell 

5. Rambla d’Aragó amb carrer de Ramon y Cajal 

6. Rambla d’Aragó amb carrer del Sant Crist 

7. Avinguda de Balmes amb Carrer de les Torres de Sanui 

8. Carrer del Bisbe Ruano amb Carrer de les Torres de Sanui 

9. Avinguda de Catalunya amb Avinguda de Blonfde 

10. Avinguda de les Germaníes amb Carrer de Enric Farreny 

11. Carrer Princep de Viana amb Carrer Comptes d’Urgell 

En termes generals, els vianants de Lleida compten amb una infraestructura generosa 

per a la realització dels seus desplaçament. Suficient en termes de cobertura i de 

capacitat per a satisfer la demanda existent i apta per a proporcionar accés als 

equipaments existents. Pot dir-se, que caminar per Lleida és agradable, i que la 

infraestructura existent incentiva la realització de desplaçaments a peu. 

11.3. Diagnosi de la mobilitat en bicicleta 

El clima continental de Lleida, la seva topografia moderada sense pendents extrems, 

l’existència d’una infraestructura bàsica de transport sense masses estrangulaments, i 

la concentració del seu nucli urbà en un àrea relativament petita, fan que sigui possible 

considerar la viabilitat tècnica de configurar una xarxa urbana de bicicletes en el 

municipi. Malgrat això, no es pot dir que els 17 km. de carril existent actualment, i els 

20km. ciclables, constitueixin una xarxa bàsica continua i de qualitat que satisfaci les 

necessitats de la demanda enregistrada als treballs de camp. L’absència d’aquesta 

xarxa s’evidencia clarament en avaluar els següents paràmetres: Continuïtat, 

comoditat i seguretat i fluïdesa. 

Lleida compta amb 36 km. de xarxa de carrils aptes per a la circulació de bicicletes, 

dins de la que es compten carrils bici exclusius, pistes ciclables, jardins lineals i parcs, 

ponts ciclables i rambles. Està prevista la construcció en breu d’altres 4,6 km. amb el 

que la xarxa aconseguirà una longitud de 41 km. 
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Xarxa ciclable 

 

Figura 11.3-1 Xarxa ciclable Font: (DOyMO, 2009) 

 

Tipus Km % 

Carril Bici 17,1 46,6 

Pista ciclable 5 13,6 

Jardí/Parc 11,4 31,1 

Pont ciclable 0,4 1,1 

Rambla 2,7 7,5 

Total 36,7 100 

Taula 11.3-1Característiques segons via ciclable. Font: (DOyMO, 2009) 

 

Longitud de xarxa ciclable actual 

Longitud malla vial* 

    36,70... 

244,33 
15 % 

*Total  xarxa àmbit urbà exceptuant vies d’accés 

Segons els treballs de camp realitzats, aquesta demanda no sempre circula per la 

xarxa de bicicletes existent, de fet, es presenten casos com el de l’Avinguda de 

Balmes, Prat de la Riba, el Carrer del Baró de Maials i l’Avinguda de Catalunya on els 

aforaments van mostrar alts valors i el carril bici és inexistent. 

Els carrils bici existents que presenten una major demanda són els que es 

distribueixen a ambdós bandes del riu, a més a més del que recorre l’Avinguda de les 
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Garrigues. En aquests es presenta una IMD que varia entre 180 i 210 bicicletes en dia 

laborable. El perfil horari total del treball de camp realitzat és el següent: 

 

Figura 11.3-2 Perfil horari dels desplaçaments aforats en bicicleta Font: (DOyMO, 2009) 
 

El carril bici transcorre sobre dos materials fonamentalment: arena i asfalt, amb un 

pendent en general baix o suau que només en casos molt puntuals es troben 

inclinacions. En la gran majoria dels carrils es presenta un pendent de 0%. 

L’estructura arterial del conjunt de carrils bici existent en el municipi és la següent: 

• A la part nord es distribueix en dos arcs paral·lels formants pel Passeig Onze 

de Setembre que aviat s’estendrà sobre el Segon Passeig de Ronda (2, 2 km. 

aprox), i l’avinguda Pinyana/Avinguda de Balafia/Pont Pardinyes/Carrer del 

Corregidor Escofet (2,9 km. aprox.), per on descendeix cap a l’Avinguda de 

Tortosa. Aquests dos arcs es connecten transversalment a través de l’Avinguda 

de l’Alcalde Rovira Roure que és ciclable des del carrer Val d’Assua fins al 

Gran Passeig de Ronda(1,4 km. aprox). 

• Aquesta primera estructura de carrils, es connecta, al final de la rambla del 

corregidor Escofet, amb el passeig del riu, ciclable a ambdós bandes (2,6 km 

per cada banda aprox.).  

• Finalment, de la banda sud del riu, a l’alçada del Pont Universitat, s’origina el 

carril bici que recorre l’ avinguda de L’Estudi General i posteriorment l’Avinguda 

Miguel Batllori i el carrer d’Osca fins a l’Avinguda d’Artesa (1,7 km aprox.). 

Aquests eixos articulen tres zones-corredores que en l’anàlisi de l’oferta s’han descrit 

així: 

• La primera zona constitueix un arc al nord del nucli urbà. Als eixos principals 

(Onze de Setembre i Avinguda Pinyana/Avinguda de Balafia/Pont 

Pardinyes/Carrer del Corregidor Escofet i Avinguda del Alcalde Rovira Roure) 

conflueixen altres eixos com el carrer de l'Arquitecte Goma i el carrer de l'Enric 

Farreny. Després de la construcció del carril bici sobre Joc de la Bola, podran 

integrar-se també el carrer d’Enric Dunant i la seva prolongació pel carrer del 

Bisbe Irurita i el carrer de la Mercè. 
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• Una segona zona, de manera més aviat longitudinal, es distribueix sobre el 

corredor del riu Segre. Per la seva marge dreta el recorregut ciclable s'estén 

sobre el camí de Granyena fins més enllà del Pont Pardinyes i pel marge 

esquerra fins a la intersecció de l'avinguda del Segre amb el Passatge de Sant 

Geroni, on s'interromp. En aquest punt ja es troba la prolongació que uneix el 

tram descrit, amb el qual recorre l'avinguda de Pearson fins a la rotonda de 

Font i Quer i el tram ciclable sobre el carrer de Xavier Puig i Andreu. Els costats 

estan units actualment per 2 passarel·les i està projectada la construcció d'una 

tercera. 

• La tercera zona se situa de la banda sud del riu, i s’articula per l'avinguda de 

l'Estudi General/ l'avinguda Miquel Batllori/Carrer d’Osca i l'avinguda d'Artesa. 

A elles conflueixen la del Pla d'Urgell i el carrer del Campament i del Canal, 

l'avinguda de Barcelona, el carrer del riu Ebre i l'avinguda de les Garrigues. 

Existeixen altres trams no connectats que formen part d’aquesta zona. Són el 

tram sobre Santiago Companys, sobre el carrer de Palauet i sobre el carrer 

d’Almeria. 

 

Figura 11.3-3 Grans eixos de connectivitat actuals segons dades de demanda Font: (DOyMO, 2009) 
 

Zona 1.  

Continuïtat 

Aquesta zona es caracteritza per posseir un traçat continu entre els carrils existents 

que transcorre principalment sobre un carril de doble sentit a un costat de la calçada, 

amb l’excepció dels trams que circulen sobre el Passeig Onze de Setembre entre els 

carrers del Joc de la Bola i Manuel Florensa, i l’avinguda del doctor Fleming. 

Llegenda

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Eix articulador
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Amb pendents suaus o baixes (només es presenta una inclinació mitjana del 6%, en 

un petit tram en la cruïlla de l’Arquitecte Goma amb el Passeig Onze de Setembre), i 

sense greus problemes en la cobertura de circulació dels carrils, ni en els guals, sí 

presenta trams inconnexes amb punts crítics en: 

1. Plaça dels Països catalans. En aquest punt, que connecta l’Avinguda de 

Balafia amb el Pont Pardinyes, el carril bici que ve circulant a banda i banda de 

la calçada desapareix, deixant com a única solució per als ciclistes la invasió 

de la vorera 

2. Plaça d’Europa: El carril bici que sobre el Passeig Onze de Setembre circulava 

a ambdós costats del carri s’interromp abruptament al arribar a la Plaça 

d’Europa 

3. Passeig Onze de Setembre entre Carrer d’Eugeni d’Ors i el Carrer de Sant 

Hilari, on el carril bici només continua per un dels costats 

4. Carrer de ‘’Enric Farreny entre Av. de les Germaníes i el carrer del Periodista 

Trapa: Inexistència d’aquest tram 

5. Avinguda de les Germanies. Està planejat executar una actuació que permetria 

connectar els carrils bici que circulen sobre l’Avinguda de l’Alcalde Rovira 

Roure, i el carrer d’Enric Farreny, dos trams que circulen paral·lelament. 

6. Carrer Joc de la Bola. Igual que en el cas anterior, ja està prevista l’actuació 

sobre aquesta via, que permetria connectar el Passeig Onze de Setembre amb 

el carrer de la Mercè. 

Comoditat i  Seguretat  

• Amplada i paviment 

El carril bici presenta en la majoria dels casos l’amplada mínima necessària per 

normativa per a la circulació de bicicletes, és a dir, 1m d’ample per sentit. Només 

s’amplia fins arribar als 2m. d’ample per sentit, en: 

7. Carrer de l’arquitecte Goma 

8. Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, al nord de l’Avinguda Pinyana 

9. Avinguda del doctor Fleming 

10. Carrer de la Mercè, i  

11. Segon Passeig de Ronda 

• Il·luminació i senyalització 

La il·luminació és suficient al llarg dels trams existents, no obstant això, tant la 

senyalització horitzontal com vertical troba grans deficiències. Es presenta absència de 

senyalització vertical en pràcticament la totalitat dels carrils bici, a excepció de: 

12. Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, al sud d’Onze de Setembre 

13. Carrer de la Mercè 

14. Avinguda de Balafia 
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Es presenta absència de senyalització horitzontal i vertical en: 

1. Carrer de l’Enric Farreni 

2. Passeig Onze de Setembre 

3. Avinguda del doctor Fleming 

 

• Invasió del carril 

En el seu recorregut, els trams de carril bici són envaïts, principalment, per 

l’estacionament de cotxes sobre el seu espai transitable en: 

1. Avinguda del Alcalde Rovira Roure, entre Avinguda Pinyana i Carrer d’Eugeni 

d’Ors 

2. Carrer de Henri Dunant 

3. Carrer del Bisbe Irurita 

En els següents trams el carril bici no es troba segregat o protegit del carril de 

circulació del vehicle privat, el que deriva en la invasió del mateix per part del cotxe i 

l’increment del risc per atropellament del ciclista 

1. Carrer de l’Arquitecte Goma 

2. Carrer de l’Enric Farreny 

3. Passeig Onze de Setembre entre Joc de la bola i Carrer de l’Enric Farreni 

4. Carrer del Bisbe Irurita 

Fluïdesa  

Encara que en aquesta zona els trams existents conserven continuïtat, no es compta 

amb una xarxa mallada que dreni el flux de manera eficient i segura cap al centre del 

nucli urbà o cap als seus extrems. Això s’evidencia al creuar el mapa de demanda 

construït a partir dels treballs de camp, amb el mapa d’oferta de xarxa existent i 

prevista a curt termini. En particular les mancances són les següents: 

5. Absència de connexió entre els dos arcs articulars principals. Degut a això, es 

presenten fluxos que arriben als 120 viatges diaris sobre l’Avinguda de l’Alcalde 

Recasens i sobre l’Avinguda de l’Alcalde Porqueres. 

6. Interrupció del carril bici sobre l’Avinguda del Doctor Fleming a l’altura del 

Carrer de l’Alcalde Pujol. No obstant, sobre aquest tram, fins al seu 

encreuament amb l’Avinguda de Balmes es realitzen diàriament entre 30 i 60 

viatges diaris en bicicleta 

7. Absència de carril bici sobre l’Avinguda de Pius XII i sobre el Carrer del Bisbe 

Ruano fins al seu encreuament amb l’Avinguda de Balmes. Per aquests eixos, 

a pesar de no existir carril bici, circulen entre 30 i 60 bicicletes diàriament. 

8. Interrupció del Carril Bici que recorre el Passeig Onze de Setembre, a l’altura 

del Carrer Joc de la Bola. Per contribuir a l’articulació de la xarxa, seria 
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necessari donar-li continuïtat a aquest tram a través del Carrer de Ferran el 

Catòlic. 

9. Absència de carril bici que connecta transversalment els punts extrems 

d’aquesta zona. Un volum de viatges que varia entre 30 i 60 sobre el Gran 

Passeig de Ronda, i entre 60 i 120 sobre el Carrer del Bisbe Ruano i Prat de la 

Riba es presenta en aquest sentit 

Zona 2 

Continuïtat  

De les tres zones identificades, aquesta és, per la seva conformació morfològica la 

més contínua i la més plana. Es distribueix longitudinalment al llarg del Riu Segre 

sobre un corredor pràcticament continu, amb una única interrupció en el costat nord en 

el seu encreuament amb el Passatge de San Jeroni. Posteriorment, a partir del Carrer 

del Corregidor Escofet, el carril bici es prolonga en una pista ciclable sobre l’Avinguda 

de Pearson i el carrer de Xavier Puig i Andreu. 

Els costats del riu estan comunicats actualment per dos passarel·les ciclables: 

1. La passarel·la Camps Elisis 

2. La continuïtat del carrer del Riu Ebre 

3. El recent inaugurat pont Príncep de Viana 

Que seran complementats pròximament amb la prolongació del carrer República del 

Paraguai. 

Aquesta zona es connecta amb la tercera a través de tres carrers: 

1. El del riu Ebre 

2. Avinguda de l’Estudi General 

3. Avinguda de les Garrigues 

No obstant això, amb la zona nord només hi ha un punt de connexió, a l’encreuament 

amb la Rambla del Corregidor Escofet. 

Comoditat i Seguretat  

• Ample i paviment 

Aquesta és la zona més generosa pel que fa a l’ample del carril per sentit, arribant a 

amplituds que en alguns casos superen els 5m. 
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• Il·luminació i senyalització  

Tant la il·luminació, com la senyalització horitzontal, presenten deficiències en el tram 

que circula sobre l’Avinguda de Pearson i l’Avinguda del Segre. 

• Invasió del carril bici 

L’únic punt on el carril és envaït, és en l’Avinguda del Segre, entre la intersecció amb 

Francesc Macià i el carrer Rique. En aquest cas, el carril bici es veu envaït 

constantment pels vianants que esperen el bus en la parada que se situa en aquest 

punt, ja que el carril se situa entre la marquesina i el carril de circulació. 

Fluïdesa  

La mancança més important que es presenta en aquest corredor, és l’absència de 

connectivitat amb la zona nord. Per aquesta raó, un flux important de bicicletes es 

desplaça per carrers on no existeix carril: 

1. L’Avinguda de Catalunya 

2. L’Avinguda de Madrid 

3. El carrer d’Anselm Clavé, i  

4. El carrer del Príncep de Viana, i 

5. El carrer de Pi i Maragall /Carrer de La Magdalena creuant fins a la Rambla 

Ferran 

Zona 3 

Continuïtat  

De les tres zones descrites, aquesta és la que presenta major inconnexió entre els 

seus braços components, però la millor connectada amb la zona central. 

Les majors pendents, en la totalitat del conjunt de carrils bici de Lleida es presenten en 

aquesta zona, en el carrer d’Almeria. No obstant això, els punts més crítics d’aquesta 

zona es troben en la discontinuïtat dels seus trams, específicament en: 

1. Avinguda de Fix. Aquesta via, que connecta l’Avinguda d’Artesa amb el carrer 

de Palauet, manca de carril bici, i per tant impedeix la connectivitat entre 

ambdues. 

2. Carrer de Palauet entre carrer de Salou i carrer d’Almeria. Inexistència d’aquest 

tramo. 

3. Carrer de Mollerusa. Aquesta via podria connectar la cruïlla de l’Avinguda 

d’Artesa amb l’Avinguda del Pla d’Urgell, al carrer d’Aspa; no obstant això, per 

aquí no transcorre carril bici. 

4. Avinguda de Barcelona entre Avinguda de les Garrigues i carrer del Canal. 

Inexistència d’aquest tram 
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5. Avinguda de les Garrigues entre la carretera Madrid- França i el Carrer 

Campament. Inexistència d’una part d’aquest tram. 

6. Avinguda de les Garrigues entre Carrer Campament i l’encreuament amb el 

Carrer Palauet 

7. Carrer Boqué entre carrer Palauet i l’Avinguda del Pla d’Urgell. Inexistència 

d’aquest tram. 

Comoditat i Seguretat  

• Ample i paviment 

En aquesta zona tots els trams conserven una amplada suficient per a la circulació de 

la bicicleta, amb alguns trams d’amplada més aviat generosa i tots ells amb un bon 

estat sobre la superfície de rodolament. 

• Il·luminació i senyalització 

La il·luminació és suficient al llarg dels trams existents, a excepció però de: 

1. L’Avinguda de Barcelona entre l’Avinguda de l’Estudi General i el carrer del Riu 

Ebre 

2. Carrer de Miguel Batllori entre l’Avinguda de Barcelona i el carrer del 

Campament 

3. Carrer del Campament/Carrer del Canal 

A tots els carrils manca senyalització horitzontal, i inclús senyalització vertical sobre el 

carrer del Riu Ebre 

• Invasió del carril 

Sobre l’Avinguda d’Artesa i sobre la del Pla d’Urgell es presenta invasió del carril bici 

per part del mobiliari en nombrosos punts. 

Fluïdesa  

Les interrupcions en els trams de carril bici enumerades prèviament impedeixen el 

drenatge del trànsit de bicicletes de manera fluida. 

Els trams més carregats en aquesta zona són els corresponents al Pont Vell, i 

l’Avinguda de les Garrigues, que han registrat un IMD diari de 180 bicicletes, continuar 

per l’Avinguda de l’Estudi General i l’Avinguda de Barcelona amb un IMD de 120 

bicicletes. 
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Resum 

La connectivitat entre les tres zones descrites no està garantida amb l’existència de 

carrils aptes per al trànsit de bicicletes. Com a conseqüència d’això, es presenten 

fluxos importants sobre algunes vies com Prat de la Riba, carrer de Balmes, o carrer 

de Lluis Companys i Avinguda de Catalunya sobre les quals el ciclista que transita 

exposa sèriament la seva seguretat. 

De la totalitat de la xarxa de carrils, el 64% circula sobre carrils de doble sentit a un 

costat de la calçada, i el 36% restant ho fa en carrils de direcció única. Un 83% 

disposa d’1 m. d’ample per sentit per a la circulació de bicicleta, la mesura mínima. La 

resta de la xarxa es troba per sobre d’aquesta dimensió, assolint-ne les majors 

amplades a les àrees decampades corresponents al corredor sobre el riu Segre o les 

pistes de ciclables de cobertura de sorra. 

En general, la il·luminació és adequada per al conjunt de carrils existents, així com la 

capa asfàltica de circulació i la presència de guals, però la senyalització o demarcació 

del carril presenta sèries deficiències. A més, a 2.6 km de la xarxa no hi ha 

senyalització horitzontal ni vertical que identifiqui el carril com ciclable. Per trams que 

sumen gairebé 11 km. cal la senyalització vertical 

El manteniment dels carrils bici és un factor important per a pendre la decisió d’anar 

per allí; no obstant, també ho és l’oferta de mitjans per garantir l’estacionament. Una 

mancança important a Lleida és l’absència d’un número suficient de llocs 

d’estacionament segurs per a les bicicletes; així com d’un servei públic o privat de 

lloguer de les mateixes; sobre tot tenint en compte l’estudio que al respecte es va 

realitzar en el 2007, i que concloïa que un 27,4% dels estudiants de 16 anys o més i 

un 13 % dels treballadors farien ús d’un servei d’aquest tipus. 

Però el major dels problemes en el municipi és l’absència d’una sensibilitat ciutadana 

consolidada davant els avantatges col·lectius i individuals de l’ús de la bici i davant el 

respecte de la seva infraestructura de circulació. És comú observar la invasió del carril 

pel cotxe privat, tant a l’estacionar-se com al circular, però és comú també observar-ho 

per part del vianant. A això se suma la presència en alguns casos puntuals de la 

presència de mobiliari o de la interposició del carril bici entre la calçada i la marquesina 

del bus. 
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11.4. Diagnosi de la mobilitat en transport col·lec tiu 

11.4.1. Xarxa ferroviària de rodalies 

Actualment el servei ferroviari de rodalies és poc competitiu, amb freqüències de pas 

baixes i una velocitat comercial molt inferior a l’existent a altres serveis ferroviaris de 

rodalies de ciutats mitjanes. 

En aquest sentit, la centralitat que exerceix Lleida envers el territori del seu entorn 

immediat, que condiciona la realització de més de 130.000 desplaçaments d’anada i 

tornada a diari, es veurà afavorida per les propostes d’actuació que incorpora el Pla de 

Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC). 

Aquest considera un àmbit territorial a l’entorn de Lleida que es perllonga des 

d’Almacelles, Balaguer, Cervera i les Borges Blanques, passant per Alcoletge, Bell-lloc 

d’Urgell o Puigverd de Lleida. 

Les propostes d’actuació del PTVC augmentaran la freqüència de pas actual, millorant 

el servei sobretot pel que fa a l’hora punta en que com a mínim hi hauran 2 

expedicions en cadascun dels eixos que conformen l’àmbit territorial de rodalies de 

Lleida. 

Aquestes actuacions estaran realitzades com a molt tard el 2012, moment en el que 

les 3 línies de rodalies tindran parada a l’estació de Lleida i dues d’elles seran 

terminals. 

 

Figura 11.4-1 Propostes d’actuació de la xarxa ferroviària de rodalies fixades de PTCV Font: (Generalitat 
de Catalunya, 2009) 
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11.4.2. Xarxa ferroviària de mitja i llarga distànc ia 

La configuració de la xarxa permet que Lleida gaudeixi de serveis ferroviaris 

regionals , per bé que amb una oferta caracteritzada per freqüències i velocitats 

comercials baixes. La línia que suporta un major nombre de circulacions, amb gran 

diferència, és l’eix Saragossa-Lleida-Barcelona, que canalitza bona part del trànsit 

ferroviari de llarg recorregut de Catalunya. La resta de línies presenten un estat de 

conservació millorable, que condiciona la qualitat dels serveis oferts. 

Quant als serveis ferroviaris d’alta velocitat , mostren temps de viatge i freqüències 

molt atractius gràcies al funcionament de la línia d’altes prestacions Madrid- Lleida – 

Barcelona. 

Les línies d’altes prestacions ofereixen els 12 serveis d’e AVE i 5 serveis d’ALVIA per 

sentit (174 trens per sentit). Així en l’actualitat s’ofereixen 1917 viatges diaris de llarg 

recorregut en sentit a Saragossa (2 per línia convencional i 17 per línia d’altres 

prestacions, 99 a Madrid, 1917 a Tarragona/Camp de Tarragona (2 3 i 1714) i 197 a 

Barcelona (2 i 17) amb temps de viatge mínims de 25 minuts per Tarragona, 445 

minuts per Saragossa, 1 hora  hora i 4 minuts per Barcelona i 2 hores i 6 minuts per 

Madrid. 

Així, Lleida està connectada de forma directa en mode ferroviari a 23 capitals de 

província, si bé cal destacar no ho estàexcepte amb Girona. 

Pel que fa al transport de mercaderies , que es realitza fonamentalment a través de la 

línia de Tarragona i només de manera testimonial per la línia de Manresa, l’àmbit 

disposa de la terminal de transport combinat del Pla de Vilanoveta. 
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Figura 11.4-2 Propostes d’actuació de la xarxa ferroviària de rodalies fixades de PTCV Font: : 
(Generalitat de Catalunya, 2009) 
 

Quant a les actuacions previstes al futur pel que fa a la xarxa ferroviària, les 

propostes són: 

Pla Territorial de Ponent (PTP) 

El Pla Territorial Parcial de Ponent, vigent des del mes de juliol de l’any 2007, 

classifica la xarxa ferroviària proposada en corredors d’altes prestacions, destinada a 

serveis de llarg recorregut, i la xarxa de tren convencional, amb un ús local i regional.  

• Xarxa d’altes prestacions: 

Línia Madrid – Lleida – Barcelona – Frontera francesa: Aquesta línia actualment en 

servei entre Madrid, Lleida i Barcelona té una velocitat de disseny superior als 300 

km/h i es troba en construcció entre Barcelona i la frontera francesa. El tram Madrid-

Barcelona és d’ús exclusiu per a viatgers, i entre Barcelona i la frontera acceptarà 

trànsit mixt. 

Eix transversal ferroviari (ETF): Es una línia d’altes prestacions entre Lleida i Girona 

que acceptarà trànsit mixt, amb estacions a l’àmbit a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i 

Cervera. Aquesta actuació inclou l’accés ferroviari al futur aeroport d’Alguaire, que per 

els seus condicionants tècnics es considera part de la xarxa convencional, si bé la 

seva amplada de vies es UIC 
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• Xarxa convencional: 

Línia Lleida – la Pobla de Segur: Es planteja la seva conversió, a mig termini, per 

donar servei de tren-tram, que combina ambdós sistemes fent circular combois 

lleugers adaptats tant a vies urbanes com a vies de ferrocarril convencional. 

Línia Lleida – Mollerussa – Tàrrega – Cervera : Degut a la implantació de l’ETF, que 

allibera la línia convencional de serveis, i amb l’objectiu de millorar el servei de 

transport públic en mode ferroviari, es proposa la conversió de la línia convencional 

actual en un servei de tren-tram que ofereixi elevades freqüències de pas i temps de 

viatge competitius respecte del vehicle privat. 

Nou accés ferroviari a l’aeroport de l’Alguaire: Connexió entre Lleida i l’aeroport de 

l’Alguaire aprofitant l’actual línia que uneix Lleida i Almacelles, incloent-hi dues noves 

estacions de viatgers a l’aeroport i a Alpicat. Aquesta nova connexió ferroviària, 

possibilitarà la implantació d’un sistema de tren-tram o fins hi tot de rodalies. 

El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya  (PITC) 

El PITC és un document vigent aprovat per a Generalitat Catalunya, el marc temporal 

del qual correspon a 2006-2026. Està dividit en 2 fases corresponents als 2 decennis. 

Aquest document planteja que la futura xarxa ferroviària mantingui la estructura radial 

actual, incrementant la qualitat de la infraestructura existent i desdoblant la línia Lleida 

– Cervera amb una línia d’altes prestacions. 

La millora de la infraestructura actual es concentra a la xarxa bàsica que es aquella 

que presenta deficiències degudes a la seva antiguitat. En concret es planegen 

actuacions a: 

Lleida – La Pobla de Segur: Modernització de la línia i adaptació a una explotació tipus 

tren-tram durant la primera fase. Aquesta actuació disposa d’un pressupost per part de 

la Generalitat de 121 M€, que representa el 3% de la inversió en la xarxa ferroviària de 

Ponent. 

Lleida – Manresa: Adaptació durant la fase 2 de la línia a una explotació tipus tren tram 

aprofitant el desviament de gran part dels trens cap a l’ETF. Aquesta actuació compte 

amb un pressupost de 132 M€, que representa el 4% de la inversió en la xarxa 

ferroviària de Ponent. 

Per altra banda la oferta infraestructural d’altes prestacions augmentarà amb: 

Eix Transversal Ferroviari (ETF): Construcció durant la segona fase d’una nova línia 

d’altes prestacions, destinada a trànsit mixt, entre Lleida i Girona per Manresa, que a 

l’àmbit de Ponent circula paral·lela a la línia convencional existent. Aquesta línia té un 
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pressupost assignat de 3.186 M€ pel seu tram Lleida – Manresa, això representa un 

93% de la inversió en la xarxa ferroviària de Ponent. 

 

Figura 11.4-3 Ample de via de la xarxa ferroviària proposada. Horitzó 2026  Font: (Generalitat de 
Catalunya, 2006) 

  

 

Figura 11.4-4 Xarxa ferroviària de transport de mercaderies proposada. Horitzó 2026  Font: (Generalitat 
de Catalunya, 2006) 
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Es pot concloure que, si bé els serveis de llarga d istància i de connexió amb 

Barcelona i Tarragona són molt eficients i conferei xen a Lleida una important 

permeabilitat territorial, sobretot pel que fa a le s relacions que es produeixen a 

través de la xarxa ferroviària d’altres prestacions , a nivell de rodalies i de mitja 

distància, els serveis són molt millorables, fent n ecessàries les actuacions sobre 

la xarxa ferroviària convencional proposades des de l Pla de Transports de 

Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC) o per altres  Plans. 

Per tant, l’objectiu del Pla de Mobilitat haurà de ser incentivar l’ús d’aquests serveis 

mitjançant la proposta de mesures que potenciïn l’intercanvi modal i el transvasament 

sobretot des del transport privat.  

11.4.3. Transport Públic Interurbà 

Lleida compta amb 39 línies interurbanes que operen dins l’àmbit de les comarques de 

Ponent, destacant que l’eix Lleida-Mollerusa-Cervera és el més potent pel que fa al 

transport de viatgers, amb un volum d’usuaris/dia que se situa entre els 1.000 i els 

2.000 desplaçaments. 

Plànol de mobilitat en autobús en relació amb Lleida. Assignació segons cost generalitzat 

 

Figura 11.4-5 Plànol de mobilitat en autobús en relació amb Lleida. Assignació segons cost generalitzat  
Font:Elaboració pròpia a partir de dades  (Generalitat de Catalunya, 2009) 
 

Lleida forma part de la zona 1 de l’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de 

l’Àrea de Lleida, que comprèn un total de 108 municipis dividits en dues zones 

tarifàries. Les tarifes estan integrades i són homogènies pel que fa al títol de transport, 

en funció de si es corresponen a 1 zona o 2 zones. 
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Figura 11.4-6 Àmbit Territorialde la Mobilitat de l’Àrea de Lleida Font: (ATM Lleida, 2009) 

 

Títol  1 zona  2 zones  

T-10 / 30  6,05 €  9,25 €  

T-10  7,85 €  11,75 €  

T-50 / 30  26,25 €  38,35 €  

T-MES  38,35 €  55,00 €  

Taula 11.4-1 Tarifes actuals Font: (ATM Lleida, 2009) 
 

Pel que fa a les actuacions proposades al futur, Lleida és catalogada pel Pla de 

Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC) 2008-2012 com a Pol Regional. Això 

significa que s’hauran de millorar les connexions entre Lleida i altres polaritats 

territorials de primer ordre, tals com ara Tàrrega (on es proposa un servei cada 2 hores 

i reforçar els serveis en hora punta), o Mollerussa (on es proposa reforçar els serveis 

en hora punta). 
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Figura 11.4-7 Plànol de relacions entre pols primaris a l’entorn de Lleida Font: Elaboració pròpia amb dades 
del (Generalitat de Catalunya, 2009) 

Es pot concloure assenyalant que, en línies generals, l’oferta actual de transport 

col·lectiu de superfície cobreix territorialment le s principals relacions de 

mobilitat en relació amb Lleida, especialment a niv ell intercomarcal .  

D’altra banda, la dispersió poblacional a l’àmbit de Lleida fa necessària la recerca de 

solucions integrals que permetin l’accés des dels diversos nodes residencials als nuclis 

centrals, mitjançant el transport públic fent participar al cotxe privat com part d’aquesta 

dinàmica. En aquest sentit, caldria fomentar els serveis directes entre punts amb un 

intercanvi de fluxos important, potenciant aparcaments d’aportació d’usuaris (Park and 

Ride) a les parades terminals i intermèdies d’autobús i les estacions de ferrocarril. 

11.4.4. Transport públic Urbà. 

La demanda d’usuaris d’autobusos urbans ha crescut de forma sostinguda any rere 

any de forma que entre el 2008 i el 2009 ha estat de 122.706 passatgers, és a dir, el 

creixement ha estat de gairebé d’un 2%. 

Aquest fet s’ha produït gràcies a les millores introduïdes a la xarxa, tals com 

actuacions vinculades a la millora de l’accessibilitat física, a la creació de quatre noves 

línies urbanes o a actuacions urbanes com ara la construcció de nous ponts sobre el 

riu Segre, etc. En aquest sentit, si bé les darreres dades de demanda fixen en uns 

7.425.000 els usuaris transportats (dades de 2009), es preveu que a finals del present 

any (2010), s’assoleixin els 7,5 milions d’usuaris. 
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Amb tot, la cobertura actual del servei és molt elevada, garantint com a mínim una 

distància inferior a 250 metres respecte d’alguna de les parades de transport públic 

urbà pel que fa a tot l’àmbit urbà.  

A més a més, a aquelles zones amb menys cobertura com els polígons industrials, es 

proposaran actuacions vinculades a la incorporació de parades de serveis interurbans. 

Cobertura actual de les parades del bus urbà (250 m etres) 

 

Figura 11.4-8 Cobertura actual de les parades del bus urbà (250m) Font: (ALG, 2009) 

 

Pel que fa al nivell d'utilització del transport públic respecte del total de desplaçaments 

mecànics, es destaca que els ratis d’ús de l’autobús fora del perímetre central tancat 

pel Passeig de Ronda – Príncep de Viana – Riu Segre, se situen per sota del promig 

de la ciutat (prop del 18%), decreixent significativament amb la distància al centre i la 

densitat residencial. Aquesta dada és sinònima de la pèrdua d’atractiu del transport 

públic envers el vehicle privat, i pot tenir com a principal causa una durada temporal 

del desplaçament amb transport públic molt superior a la que suposa fer el 

desplaçament amb vehicle privat. 
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Figura 11.4-9 Ús del transport públic respecte del total de modes mecanitzats per grans corredors de 
mobilitat. Valors en orígen, destinació i orígen-destinació  Font:(Elaboració pròpia) 

 

D’altra banda, segons els resultats de l'enquesta que determina l'índex de satisfacció 

dels usuaris del servei d'autobús urbà (ISC), pel que fa al 2009 el 99% dels usuaris 

valoren positivament el servei amb una nota mitjana de 7,36 en una escala de l'1 al 10. 

Segons l'enquesta, el 67% d'aquelles valora com notable el servei, el 17% com a 

aprovat i el 15% com a excel lent. Únicament el suspèn un 1%. 

Tots els atributs avaluats van ser valorats positivament amb una qualificació de notable 

en gairebé tots els casos, amb excepció de la comodidat de les parades que va ser 

valorada amb un 6,94, i la freqüència de pas, amb un 6,78. Els atributs més ben 

valorats van ser la sensació de seguretat durant el trajecte, la pertinència del 

recorregut, el tracte del personal i la facilitat per la compra de títols de transport. 
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Figura 11.4-10 Valoració per atributs (%) Font: (ALG, 2009)  

 

Tanmateix, el coneixement del sistema de recàrrega de títols per internet només s'ha 

informat per un 17% de l'univers, i la seva disposició a utilitzar per un 28%. 

La diferència més important reportada entre la importància que se li dóna a un atribut i 

el nivell de satisfacció del mateix es presenta en la freqüència de pas, seguida per la 

puntualitat i per la sensació de seguretat en el trajecte. 

Importància Vs. Satisfacció en cada atribut 

 

Figura 11.4-11 Importància Vs. Satisfacció en cada atribut Font: (ALG, 2009)  
 

A nivell de serveis, les línies que reporten els millors índexs de satisfacció són la L2, 

L9 i L5, mentre que les més baixes són l'L3 i la L7. 
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Figura 11.4-12 Índex de satisfacció dels usuaris per servei Font: (ALG, 2009) 
 

D’altra banda, l’any 2009 es va realitzar una enquesta telefònica vinculada 

exclusivament als no usuaris del servei d'autobusos urbans de Lleida. Els enquestats 

van ser agrupats per motiu del desplaçament: Treball, estudi, compres, oci i altres.  

Per a gairebé tots els motius, el mitjà habitual de desplaçament és majoritàriament el 

cotxe com a conductor, sent especialment rellevant pel que fa als desplaçaments amb 

motiu treball, on l’ús del vehicle privat representa un 55,6% respecte del total 

D’igual forma, els desplaçaments amb motiu d’estudis presenten elevats percentatges 

referents al vehicle privat (40,5%). Els desplaçaments per motius associats al temps 

lliure també segueixen un comportament similar, amb el 40,5% dels desplaçaments 

amb vehicle privat. 

Contràriament, pel que fa als desplaçaments amb motiu compres, el medi habitual és 

el peu amb una durada de més de cinc minuts amb un 56,1% seguit pel cotxe com a 

conductor amb un 35,6%.  

Quant als mitjans desitjats pels enquestats, el més desitjat va resultar el vehicle privat 

amb un 34% del total. 

Els motius pels quals no s'utilitza l'autobús en dia feiner s'expliquen en base a 4 factors 

diferenciats: 

• La freqüència de pas actual de les línies (30% per al mode treball, 40% per la 

manera compres i 50% per la manera estudi) 

• La mala combinació entre aquestes, i (24% per la manera compres i 30% per la 

manera treball) 

• Els horaris (19% per la manera treball i 37% per la manera estudi) 

• Servei d'informació millorable (14% per la manera estudi) 
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D’altra banda, cal destacar que per al motiu compres, en dia festiu, el motiu del no ús 

del Servei autobús urbà obeeix a 2 factors: 

• La freqüència de pas (48%). 

• La mala combinació de línies (46%). 

Finalment, també cal destacar que, en relació amb les condicions sota les quals els 

entrevistats estarien disposats a fer ús del servei urbà d’autobusos per realitzar els 

seus desplaçaments en dia feiner, les principals respostes van estar vinculades a: 

• Millores de l'horari de servei (23%) 

• Millores vinculades a la freqüència de pas (16%) 

• Millores vinculades a l’abaratiment del servei (9%) 

11.4.5. Sistema aeroportuari 

Una de les principals necessitats dels aeroports és la seva connexió amb les principals 

vies de comunicació de la zona on s’ubiquen. Garantir un bon accés dels usuaris i una 

eficaç distribució de les mercaderies és imprescindible per a la viabilitat d’una 

infraestructura d’aquestes característiques. En el cas concret de l’aeroport de Lleida a 

Alguaire, tant el Pla director com l’Avantprojecte posterior, també prenen en 

consideració altres infraestructures que existeixen a l’entorn de l’aeroport o que es 

preveuen construir en el futur. 

A més de preveure la integració de l’aeroport amb la xarxa viària mitjançant la seva 

connexió tant amb l’actual carretera N-230 com amb la traça de la futura autovia A-14, 

el Pla territorial de Ponent proposa dues noves infraestructures d’accés a l’aeroport, 

per tal de reforçar-ne al màxim totes les potencialitats i possibles sinèrgies. En l’apartat 

de carreteres, el Pla proposa una nova via estructurant primària que doni accés a la 

terminal prevista tot connectant la futura autovia A-14 (Lleida- Alfarràs) amb la futura 

autovia A-22 (Lleida-Osca), actualment en execució i que ha de substituir 

funcionalment l’actual N-240 per als itineraris de mig i llarg recorregut. 

Pel que fa a ferrocarrils, el Pla proposa dotar l’aeroport d’accés ferroviari per mitjà d’un 

nou traçat que, aprofitant l’actual línia que uneix Lleida amb Almacelles, es desvia 

abans d’arribar a aquesta darrera població cap a l’aeroport i arriba soterrat a la 

terminal de passatgers prevista. Deixant enrere aquesta nova estació a l’aeroport, el 

traçat continua el seu descens per l’altiplà fins que torna a confluir amb la línia Lleida-

Almacelles a un punt situat entre la urbanització Buenos Aires i el nucli urbà d’Alpicat. 

La connexió 

amb l’aeroport de Lleida a Alguaire de l’actual línia que uneix Lleida i Almacelles inclou 

dues noves estacions de viatgers: una al propi aeroport, que ha de permetre donar 

servei als seus usuaris i treballadors, i una altra al municipi d’Alpicat. Aquesta nova 

connexió incentivaria la implantació d’un sistema del tren-tramvia o inclús de rodalies 
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per així complementar la xarxa ferroviària formada per les línies de Lleida-la Pobla de 

Segur i Lleida-Manresa on el PITC ja proposa la implantació d’un sistema de tren-

tramvia i/o un sistema de rodalies si els estudis tècnics així ho aconsellen.Com a factor 

positiu, aquesta configuració deixa obertes múltiples possibilitats d’explotació del 

servei, que van des de la llançadora directa entre Lleida i l’aeroport fins a la integració 

de les dues noves estacions (Alpicat i aeroport) en un eventual servei de tren-tramvia o 

rodalies que es pogués implantar al nucli de Lleida i que, pel seu extrem oriental, 

arribés fins a Almacelles o fins i tot s’endinsés a la Franja de Ponent i més enllà, ja que 

fins a Montsó la distància fins a l’aeroport de Lleida a Alguaire és menor que la que hi 

ha fins al d’Osca a Monflorite. 

En total, l’itinerari d’anada i tornada a Lleida passant per l’aeroport tindria al voltant de 

40 km de longitud, dels quals 23,5 Km serien de nova implantació. A més, en 

proximitat a l’aeroport, tant per a evitar afeccions a les operacions aeronàutiques com 

per a facilitar la integració de l’estació a la terminal de viatgers, es proposa un tram 

soterrat d’uns 7,0 km de longitud. Les condicions del terreny permeten un traçat de 

radi mínim 1.200 m en via principal (que es veuria reduït fins a 550 m en algun ramal 

d’enllaç) i uns pendents màxims que en cap cas superarien el 15‰. 

De moment, una línia d'autobús operada per Autocar Gamon connecta Lleida amb 

l'aeroport i Alguaire. L'horari de les expedicions està coordinat amb les sortides i 

arribades dels vols i el recorregut té tres parades a la ciutat de Lleida, tant a l'anada 

com a la tornada. La línia es troba adherida al Sistema Tarifari Integrat de l'Àrea de 

Lleida.  

Una altra línia d'autobús comunica l'aeroport amb Barcelona vuit cops per setmana 

(quatre els divendres i quatre els diumenges), també coincidint amb les sortides i 

arribades dels vols i amb parades tant a l'aeroport de Lleida com a Alguaire i amb una 

freqüència que s'incrementarà de manera coordinada amb els vols a mesura que 

l'aeroport vagi incrementant la seva capacitat operativa. La durada del trajecte és de 

dues hores i mitja. 

11.4.6. Diagnosi de la mobilitat amb vehicle privat  

11.4.6.1 Dades generals 

Lleida disposa de 276,25 km de carrers dividits en: 

• Vies d’acces: 31,94 km 

• Xarxa primària: 32,86 km de rondes i vies de connectivitat de primer nivell. 

• Xarxa  secundaria: composada per 54,45 km de vies de connectivitat de segon 

i de tercer nivell. 

• Resta de la xarxa o xarxa no bàsica: 157,00 km de la resta de carrers de la 

ciutat. 
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Durant el 2009, cada dia laborable es van realitzar de l’ordre de 878.260 km en 

transport privat, en dissabte es redueix de l’ordre del 24.5% i del 32.8% en diumenge. 

Les vies d’acces i la xarxa primària, representen el 23,46% de la longitud de carrers de 

la ciutat i absorbeix el 76,13% dels veh x km que es realitzen en dia laborable. 

Plànol de xarxa bàsica de circulació 

 

Figura 11.4-13 Plànol de la xarxa bàsica de circulació Font: (Elaboració pròpia) 
 

11.4.6.2 Model de simulació 

Del model de simulació es conclou que el repartiment dels vehicles per quilòmetre per 

la xarxa bàsica no està suficientment equilibrat: 

• Un 40,27% dels veh x km es detecten a la xarxa d’accessos. 

• Encara que les rondes absorbeixen bona part del trànsit perimetral, es 

necessari optimitzar la seva capacitat. 

• La xarxa de primer nivell absorbeix part del trànsit perimetral. 

• La xarxa no bàsica absorbeix un 12.6% de veh x km, el que condiciona la 

posada en funcionament de les mesures de pacificació del trànsit en elles. Es 

necessari desplaçar aquest trànsit a les vies de segon i tercer nivell. 

Font: Elaboració Pròpia. Any 2009

VIES D’ACCES
XARXA PRIMARIA O BÀSICA
XARXA SECUNDARIA
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Taula 11.4-2 Característiques de la xarxa viària de la ciutat Font: (Elaboració pròpia) 
 

Si comparem el repartiment dels veh x km de Lleida amb el que teòricament seria 

desitjable en una ciutat mitjana, es poden extreure algunes conclusions interesants: 

 

Figura 11.4-14 Objectius fixats en quant veh. X Km. Font: (Elaboració pròpia) 
 

• La distribució decreixen del repartiment dels vehicles per quilòmetre a l’interior 

de les vies de la ciutat, en funció de la seva jerarquia, s’acosta a l’ideal 

excepte a les vies d’accés i a la xarxa no bàsica, pel que es considera que 

el punt de partida del Pla de Mobilitat es adient p er desenvolupar unes 

propostes que reforcin el model de mobilitat en tra nsport privat actual. 

• A les vies d’accés, es percep que la congestió no e s un element que 

dissuadeixi en l’ús del vehicle privat. 

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS 31,94 31,94 11,56% 11,56% 353.655 353.655 40,27% 40,27%

2 RONDA URBANA 9,94 3,60% 105.614 12,03%

3 SEMIRONDA URBANA 8,41 3,04% 76.807 8,75%

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL 14,51 5,25% 132.586 15,10%

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL 21,55 7,80% 65.722 7,48%

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL 32,90 11,91% 34.179 3,89%

RESTA DE XARXA 

URBANA
7 RESTA XARXA URBANA 157,00 157,00     56,83% 56,83% 109.696 109.696 12,49% 12,49%

276,25 100,00% 878.260 100,00%

XARXA  PRIMARIA 32,86       11,90% 315.007 35,87%

TOTAL

xarxa àmbit urbà %long. Veh x km % Veh x kmlongitud (km)

XARXA 

SECUNDARIA
54,45       19,71% 99.902 11,37%

Objectius:

1 Reducció d'un 12,27% dels veh x km dels accessos a la ciutat

2 Reforç i consolidació de les Rondes de la ciutat.

3 Potenciació de la xarxa de connectivitat de primer, segon i tercer nivell per absorbir l'excés de veh x km 

de la xarxa no bàsica.

4 Reducció d'un 6,49% dels veh x km de la xarxa local o no bàsica.
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• La oferta de transport públic de connexió amb la ci utat no es una 

alternativa pels vehicles privats,  la gran capacitat de les vies d’accés es un 

factor que no afavoreix a un transvasament modal. 

• Es planteja la possibilitat d’impulsar la creació de corredors de transport públic 

segregats del transport privat, treien capacitat al cotxe per donar-li als modes 

col·lectius de transport. 

• La optimització de la capacitat de les rondes desenvolupada en Lleida als 

darrers anys es denota alhora de comprovar com el nombre de veh x km que 

absorbeix s’acosta als estàndards d’altres ciutats mitjanes. 

• La xarxa local de la ciutat absorbeix una quantitat  de vehicles per 

quilòmetre per sobre de la mitjana ideal , es denota com aquesta xarxa està 

ocupada per vehicles que l’utilitzen com a vies de pas o per un trànsit d’agitació 

que intenta cercar aparcament, es pot estimar que aplicant politiques de 

pacificació del trànsit en aquests entorns es podria reduir el trànsit a la meitat 

(del 12,49% al 6-8%). 

• Les vies bàsiques o arteries importants de la ciutat, han d’absorbir part dels veh 

x km de la xarxa no bàsica, pel que es important impulsar accions per 

optimitzar la seva capacitat. 

Al següent plànol es representa la intensitat mitjana diària en dia laborable i els índexs 

de saturació en una hora mitja, que representa un 6,25% de la IMD. 

 

Figura 11.4-15 Plànol d’Intensitat Mitjana Diària en dia laborable (2009). Font: (Elaboració pròpia) 

 

A l’hora punta, els problemes de capacitat es reparteixen per la xarxa urbana de la 

ciutat, sobretot concentrats a les vies d’accés i a la xarxa primaria.  
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Figura 11.4-16 Plànol d’Índexs de saturació per sobre del 90% de la capacitat de la vía a les hores punta 
(2009). Font: (Elaboració pròpia) 
 

Les vies i interseccions afectades per aquests índexs de saturació són els següents: 

• Intersecció entre la LL-11 i la C-13 

• Intersecció entre la LL-11 i la N-240 

Aquesta intersecció en forma d’hipòdrom, presenta uns dels pitjors nivells de servei 

de tota la xarxa periurbana de la ciutat, tant a les entrades des de la LL-11 com a 

les arribades des de la N-240 es detecten cues importants a les hores punta (8:00 

a 9:00, 13:00 a 14:00, 19:00 a 20:00) i cues puntuals a la resta d’hores del dia, 

sobretot les vinculades a les arribades als polígons industrials que es connecten a 

traves del Pont de Pinyana. 

• Intersecció entre el Pont de Pardinyes i l’avinguda de Tortosa en els dos sentits 

en funció de l’hora punta d’entrada o sortida de la ciutat. 

• Intersecció entre Alcalde Recasens i Pont de Pardinyes 

• Intersecció entre Alcalde Porqueres i Av. Pinyana i a l’alçada de la Plaça 

Europa. 

• Carrer d’Anselm Clavé a l’alçada de la Plaça de Ramon Berenguer IV. 

• Intersecció entre l’Av. De les Garrigues i l’avinguda de Francesc Macià. 

• Intersecció entre el Pont de la Universitat i l’avinguda de Madrid. Entorn de la 

Plaça d’Espanya. 
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• Avinguda de Balmes amb Prat de la Riba. 

• Intersecció entre Cots i Gayan i Alcalde Areny. 

• Intersecció entre la N-IIa i l’avinguda de l’Exèrcit. 

• Rotonda entre la Carretera N-240 i el Carrer Olivera. 

Els ponts de la ciutat, presenten nivells de servei elevats durant les hores punta, pel 

que la inauguració del nou pont a significat una millor distribució del trànsit als 

accessos de la ciutat.  

En aquest sentit, es detecta una disfunció en els nivells de servei de l’entrada a la 

ciutat pel Pont de Pardinyes, els nivells de servei d’aquest eix de la ciutat presenta 

problemes de mobilitat a les hores punta. Durant el procés de redacció del document, 

s’ha inaugurat el nou Pont de Princep de Viana, que ha permès (com veurem més 

tard) reordenar la mobilitat i reduir els índexs de saturació dels vials que connecten la 

ciutat amb la LL-11. 

Les actuacions desenvolupades durant la redacció del present PMU, estan 

encaminades a resoldre aquesta problemàtica dels accessos pel nord-est de la ciutat.  

En paral·lel, es important destacar com existeixen vies de connectivitat interna de 

segon nivell, contenen trànsit de penetració a la ciutat, com Av. Alcalde Recasens o el 

Carrer Comtes d’Urgell, que son grans arteries col·lectores que connectin els districtes 

entre si, son vies que no tenen continuïtat urbana clara i que la seva funcionalitat 

s’acaba al Carrer Princep de Viana.  

 

Figura 11.4-17 Imatge on s’aprecia manca de conexió entre Rondes i vies col�lectores de la ciutat. Font: 
(Elaboració pròpia) 

 

L’obertura del Pont de Prat de la Riba, ha permès reordenar la mobilitat en unes vies 

que estaven sobrecarregades i que no funcionaven amb les característiques que 

urbanísticament tenen definides. 

EN AQUEST SECTOR DE 
LA CIUTAT MANCA 
CONNEXIÓ ENTRE LES 
RONDES DE LA CIUTAT 
AMB VIES 
COL·LECTORES DE 
PRIMER NIVELL.
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ACTUALITZACIÓ DEL MODEL DE SIMULACIÓ 2010: 

Durant el procés de redacció del PMU s’han inaugurat les següents infraestructures 

que afecten a la mobilitat de la ciutat: 

• Nou Pont sobre el Riu Segre del Carrer Princep de Viana 

• Nou Pont sobre la linea de ferrocarril de l’avinguda Prat de la Riba. 

• Construcció de tres rotondes a la LL-11 (Copa d’Or, Av. Exercit i Connexió eix 

Princep de Viana amb LL-11) 

• Reordenació de sentits de circulació entorn a l’estació de l’AVE. 

• Reordenació de sentits de circulació entorn a la intersecció Prat de la Riba / 

Princep de Viana. 

Aquesta reordenació, analitzada en el marc del present PMU, ha tingut un efecte molt 

positiu en el trànsit de la ciutat: 

 

Figura 11.4-18 Plànol d’Índexs de saturació per sobre del 90% de la capacitat de la vía a les hores punta 
(2010). Font: (Elaboració pròpia) 

 

Actualment, ni en hora mitja ni en punta, es detecten especials problemes de capacitat 

a la xarxa, només a la rotonda intersecció entre la N-240 i la LL-11 es presenten 

alguns problemes de mobilitat provocats per l’entrada a la ciutat pel Pont de Pardinyes. 

El funcionament de la xarxa 

Només el 1.48% dels vehicles per quilòmetre de la ciutat presenten índexs de 

saturació de per sobre del 90% a les hores punta en dia laborable, i es concentren a 



 

 

ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

288 

les vies d’accés i de connectivitat de primer nivell. (a Barcelona, el 7,58% dels veh x 

km tenen I.C.>0.9) 

La concentració de veh x km amb I/C>0,9, esta a les vies d’acces i a la xarxa primaria: 

 

Taula 11.4-3 Distribució de vehxKm amb índex de saturació per sobre del 90% Font: (Elaboració pròpia) 
 

La velocitat mitjana de circulació de la ciutat es de 31.1 km/hora, destacant els 38.2 

km/hora de les vies d’accés i els 26.8km/hora de les vies de connectivitat de primer 

nivell. El valor calcular esta per sobre del d’altres ciutats mitjanes, on no sol superar 

els ≈ 27 km/hora (a Barcelona 23.5km/h).  

 

Taula 11.4-4 Distribució de velocitat de circulació a la xarxa de la ciutat Font: (Elaboració pròpia) 
 

La velocitat de circulació a altres ciutats de  

 

Taula 11.4-5 Distribució de velocitats a altres ciutats Font: (Elaboració pròpia) 
 

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS 9.012 9.012 2,55% 2,55%

2 RONDA URBANA 980 0,93%

3 SEMIRONDA URBANA 742 0,97%

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL 2.241 1,69%

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL 0 0,00%

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL 0 0,00%

RESTA DE XARXA 

URBANA
7 RESTA XARXA URBANA 0 0 0,00% 0,00%

12.975 1,48%

Veh x km > 90%

3.963

0

% Veh x km > 90%

3,58%

0,00%

XARXA  PRIMARIA

TOTAL

xarxa àmbit urbà

XARXA 

SECUNDARIA

VIES D'ACCÉS 1 VIES D'ACCÉS 38,2 38,2

2 RONDA URBANA 26,4

3 SEMIRONDA URBANA 28,7

4 CONNECTIVITAT 1r NIVELL 26,8

5 CONNECTIVITAT 2n NIVELL 29,0

6 CONNECTIVITAT 3r NIVELL 25,9

RESTA DE XARXA 

URBANA
7 RESTA XARXA URBANA 29,2 29,2

31,1

Velocitat (Km/hora)

27,3

27,5

XARXA  PRIMARIA

TOTAL

xarxa àmbit urbà

XARXA 

SECUNDARIA

CIUTAT
RONDES 

URBANES

INTERIOR 

RONDES
MADRID 23,94 24,43

PALMA 35,80 27,89

BARCELONA 56,30 21,30

LLEIDA 27,55 31,10

Velocitats mitjanes a d'altres ciutats 

(Km/hora)
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De Lleida destaca que la velocitat mitjana de circulació de les rondes es inferior a la 

mitjana de la ciutat, pel que cal millorar els sistemes de gestió d’aquestes vies de la 

ciutat. 

La intensitat mitjana d’un tram de carrer de la ciutat és de 3.179 vehicles al dia, el que 

es considera baix, donat que la capacitat d’un carrer té una mitjana de 1,276 carrils i 

una capacitat mitjana de voltant de 1.313 vehicles per hora per carril, el que resulten: 

1313 x 1,276 =1.675 vehicles a l’hora, el que representa uns 22.000 vehicles al dia. 

La longitud mitjana dels desplaçaments en vehicle privat dintre de l’àmbit del PMU és 

de 3.3 km, molt similar a la distancia mitjana de desplaçaments en vehicle privat a 

l’interior de ciutats mitjanes (≈ 3km). Si tenim en compte els desplaçaments de 

connexió, la distancia mitjana dels viatges en cotxe tot el model de simulació es de 

6,05 km.  

 

Figura 11.4-19 Línies de desig dels desplaçaments en transport privat. Font: (Elaboració pròpia) 

 

Altres consideracions: 

• La ocupació mitjana per vehicle utilitzada als càlculs del nombre de viatges és 

de 1.19 persones per vehicle (dada que surt de les enquestes realitzades als 

accessos a la ciutat). 

• La mobilitat del transport de mercaderies de caràcter local, es a dir, la que dona 

servei a l’activitat econòmica i comercial de la ciutat, es concentra a l’interior 

del perímetre limitat pel Gran Passeig de Ronda, realitzant-se amb vehicles de 

dimensions mitjanes (3,5 tn) i amb limitacions horàries de 30 minuts tant a les 

zones d’estacionament de C/D. 
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• Les ordenances locals assenyalen que si be els vehicles de tercera categoria 

no poden estacionar dintre de l’àmbit de Lleida, no tenen prohibida la seva 

circulació. 

11.4.6.3 Els desplaçaments en transport privat 

La mobilitat generada en un dia laborable a Lleida es de 254.125 desplaçaments en 

vehicle privat (residents + no residents), que representen el 45,6% del repartiment 

modal de la ciutat. 

Els residents, realitzen de l’ordre de 172.101 desplaçaments, el 78,33% interns i el 

21,67% de connexió.  

 

Figura 11.4-20 Repartiment modal dels viatges de la ciutat Font: (EMQ 06, 2006) 
 

Respecte a l’origen i destinació dels desplaçaments, el 67,72% son de residents, 

mentre que la resta, el 32,28% son de no residents. 

 

Taula 11.4-6 Desplaçaments en vehicle privat en funció de l’orígen o destinació  Font: (EMQ 06, 2006) 
 

Del model de simulació també s’extreu que el nombre de desplaçaments totals (interns 

+ connexió) que realment es realitzen en vehicle privat es de 324.264 (+27,6%) que 

equival a la suma de tot els viatges en cotxe, incloent el trànsit molest i el de 

furgonetes i camions relacionats amb la distribució urbana de mercaderies (D.U.M.) i 

que no son detectats per l’enquesta de mobilitat quotidiana. 

Habitualment es considera que el trànsit molest a les ciutats mitjanes i grans, 

representa el 10% del trànsit en vehicle privat, pel que al voltant del 17.6% es trànsit 

relacionat amb la D.U.M. 

La mobilitat del transport de mercaderies de caràcter local, es a dir, la que dona servei 

a l’activitat econòmica i comercial de la ciutat, es concentra a l’interior del perímetre 

45,59%

9,57%

44,83%

REPARTIMENT MODAL GENERAL (2009)

No motoritzats

Transport Públic

Vehicle Privat

54,52%

8,67%

36,82%

REPARTIMENT MODAL RESIDENTS (2009)

No motoritzats

Transport Públic

Vehicle Privat

3,59%

13,84%

82,57%

REPARTIMENT MODAL NO RESIDENTS (2009)

No motoritzats

Transport Públic

Vehicle Privat

Interns     138.816   54,63% 134.812 78,33% 4.004 4,88%

Generats       57.946   22,80% 18.711 10,87% 39.235 47,83%

Atrets       57.363   22,57% 18.578 10,79% 38.785 47,28%

Subtotal     254.125   100% 172.101 100,00% 82.024 100,00%

PRIVAT EN FUNCIÓ 

TOTALS RESIDENTS NO RESIDENTS



 

 

limitat pel Gran Passeig de Ronda, realitzant

(3,5 tn) i amb limitacions horàries de 30 minuts tant a les zones d’estacionament de 

C/D com a la zona de vianants del l’eix comercial del Carrer Major.

D’altra banda, els accessos a la zona urbana de la ciutat estan senyalitza

senyals de prohibició d’aparcament pe

no els impedeix circular per la xarxa viaria de la ciutat.

11.4.7. L’Aparcament

Al conjunt de l’àmbit urbà de Lleida no s’han detec tat mancances importants 

d’aparcament per cap de les principals demandes que  convergei

àmbit (residents, forans de curta durada i treballa dors).

dèficit d’aparcament residencial en algunes zones i desajustaments provocats pel 

sistema tarifari dirigit a la demanda forana d’estacionament. En cap cas, es t

dèficits o mancances diferents o molt superiors als existents en d’altres ciutats 

catalanes. 

Situació de l’aparcament residencial

La comparació entre la oferta i la demanda d’aparcament ens informa sobre el grau de 

deficit o superàvit d’aparcament

 

Figura 11.4-21 Plànols d’oferta i demanda d’aparcament. Font: (Elaboració pròpia)
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limitat pel Gran Passeig de Ronda, realitzant-se amb vehicles de dimensions mitjanes 

limitacions horàries de 30 minuts tant a les zones d’estacionament de 

C/D com a la zona de vianants del l’eix comercial del Carrer Major. 

D’altra banda, els accessos a la zona urbana de la ciutat estan senyalitza

senyals de prohibició d’aparcament per vehicles de més de tercera categoria, el que 

no els impedeix circular per la xarxa viaria de la ciutat. 

L’Aparcament  

Al conjunt de l’àmbit urbà de Lleida no s’han detec tat mancances importants 

d’aparcament per cap de les principals demandes que  convergei

àmbit (residents, forans de curta durada i treballa dors).  Tanmateix, s’ha detectat 

dèficit d’aparcament residencial en algunes zones i desajustaments provocats pel 

sistema tarifari dirigit a la demanda forana d’estacionament. En cap cas, es t

dèficits o mancances diferents o molt superiors als existents en d’altres ciutats 

Situació de l’aparcament residencial  

La comparació entre la oferta i la demanda d’aparcament ens informa sobre el grau de 

deficit o superàvit d’aparcament per cada zona: 

Plànols d’oferta i demanda d’aparcament. Font: (Elaboració pròpia) 
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se amb vehicles de dimensions mitjanes 

limitacions horàries de 30 minuts tant a les zones d’estacionament de 

D’altra banda, els accessos a la zona urbana de la ciutat estan senyalitzats amb 

tercera categoria, el que 

Al conjunt de l’àmbit urbà de Lleida no s’han detec tat mancances importants 

d’aparcament per cap de les principals demandes que  convergei xen en aquest 

Tanmateix, s’ha detectat 

dèficit d’aparcament residencial en algunes zones i desajustaments provocats pel 

sistema tarifari dirigit a la demanda forana d’estacionament. En cap cas, es tracta de 

dèficits o mancances diferents o molt superiors als existents en d’altres ciutats 

La comparació entre la oferta i la demanda d’aparcament ens informa sobre el grau de 
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El balanç entre la demanda d’aparcament residencial (nombre de turismes censats) i 

l’oferta d’aparcament  localitzada a cadascuna de les zones, posa de relleu un 

superàvit de 1406 places d’aparcament en tot l’àmbit. Tanmateix existeixen 8.593 

vehicles que no poden estacionar dins de la zona on estan censats però tenen places 

a les zones del voltant. 

 

 

Figura 11.4-22 Plànol de dèficit global d’aparcament. Font: (Elaboració pròpia) 
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Taula 11.4-7 Parc de vehicles segons seccions censals. Font: (DOyMO, 2009) 
 

Si es té en compte tota la ciutat, es detecten un total de aproximadament 6000 places 

d’aparcament de superàvit. 

Cal destacar que en el conjunt de l’àmbit urbà no s’ha detectat una oferta municipal 

exclusiva per a residents fora la calçada. Entre aquestes zones cal destacar-ne tres: 
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1 49,63 2.203 324 2.527 51 1.390 1.138

2 22,94 2.785 247 3.032 132 2.201 831

3 18,70 2.536 213 2.749 147 1.693 1.056

4 18,27 2.768 368 3.136 172 2.072 1.064

5 17,95 1.854 329 2.183 122 1.469 714

6 25,46 1.428 82 1.510 59 1.444 66

7 20,66 2.592 200 2.792 135 2.382 409

8 20,83 1.058 98 1.156 55 1.736 -580

9 17,44 971 70 1.041 60 1.284 -243

10 18,69 2.733 218 2.951 158 2.328 623

11 10,59 975 101 1.076 102 1.468 -392

12 15,65 2.097 191 2.288 146 2.006 281

13 20,89 2.070 204 2.274 109 1.315 959

14 17,86 1.591 231 1.822 102 1.618 204

15 31,65 2.547 377 2.924 92 2.772 152

16 23,78 1.286 184 1.470 62 1.781 -311

17 41,92 2.018 221 2.239 53 2.776 -538

18 27,13 1.513 125 1.638 60 2.303 -666

19 24,89 1.576 225 1.801 72 1.946 -145

20 35,38 2.350 253 2.603 74 2.737 -134

21 56,94 3.447 329 3.776 66 5.259 -1.483

22 41,52 1.732 164 1.896 46 4.822 -2.927

23 36,68 2.003 247 2.250 61 2.447 -197

24 28,49 2.132 268 2.400 84 1.595 805

25 27,34 824 131 955 35 1.818 -863

26 10,86 298 35 333 31 501 -168

27 18,48 959 144 1.103 60 1.156 -53

28 51,46 691 26 717 14 2.017 -1.300

29 61,82 663 47 710 11 418 292

813,90 51.700 5.648 57.348 70 58.753 -1.406

1.153,90 6.138 352 6.490 6 11.248 -4.758

1.967,80 57.838 6.000 63.838 32 70.001 -6.164

AMBIT D'ESTUDI

RESTA ÀMBIT URBÀ

TOTAL
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• Mariola . En aquest àmbit de Lleida és on s’ha detectat una major problemàtica 

d’estacionament residencial ja que més de 5.000 vehicles censats en aquest 

àmbit no poden estacionar amb l’oferta d’aparcament existent. Aquest fet està 

ocasionant una sobre-utilització dels carrers com a espai per aparcar (s’han 

detectat carrers amb cordons d’aparcament en ambdós costats on les voreres 

no tenen una amplada suficient perquè es creuin dues persones). La seva 

proximitat a punts de màxima atracció de viatges genera que, a part de la 

pròpia mancança residencial, la situació s’agreugi per la interferència que 

provoca l’estacionament de treballadors d’aquests centres. La presència de dos 

cordons d’aparcament en carrers amb una amplada inferior a 9/10 metres 

perjudica clarament al vianant. 

• Centre Històric . El dèficit detectat en aquesta zona es deu a la poca oferta 

d’aparcament existent. A la calçada, els carrers tan estrets i la localització de 

zona blava, impedeixen als residents l’estacionament en període diürn. Fora 

calçada, la trama de casc antic i algun bloc d’habitatge antic no tenen 

aparcament propi. Per aquest motiu, la major part de la demanda que no 

disposa d’una plaça d’aparcament fora calçada, ha de buscar aparcament fora 

d’aquest àmbit. 

• Entorn Estació del ferrocarril / Eix Príncep de Via na. Es tracta d’un sector 

d’entrada a la ciutat, on l’elevada concentració de demanda residencial ha de 

competir amb la demanda de treballadors i la demanda atreta per l’estació de 

ferrocarril. La construcció de l’aparcament situat per sota de l’estació de l’AVE, 

hauria de permetre que els residents puguin aprofitar-se d’aquesta oferta (ja 

sigui a través de la compra de places o de lloguer).  

D’altra banda, cal destacar la situació del mercat immobiliari a Lleida, el mercat de 

lloguer permet trobar places d’aparcament en garatges de veïns per preus que 

oscil·len entre els 65 i 90 €/mes per una plaça mitjana. En canvi, a la xarxa 

d’aparcaments públics els lloguers no baixen dels 90 €/mes, el que provoca una clara 

preferència a favor dels garatges de veïns per part dels residents de l’entorn que no 

disposen de plaça d’aparcament. Així, malgrat que actualment els aparcaments públics 

no omplin la seva oferta destinada al lloguer, aquest excedent de places pot ser 

utilitzat en un futur per a cobrir les necessitats de la demanda residencial davant la 

reducció d’oferta d’aparcament en calçada o un increment de la pressió 

d’estacionament a la calçada. 

La construcció dels aparcaments de la Plaça Cervantes i la Plaça Ricard Vinyes, així 

com el seu ritme de comercialització que es preveu a curt – mig termini, serà un factor 

indicatiu de la necessitat de nova oferta. 

En aquest sentit, cal destacar que la dotació mínima d’aparcament fixada en el POUM 

és molt baixa  (1 plaça per habitatge) en comparació a altres ciutats, que demanen 

més d’una plaça per habitatge i varien en funció a la grandària de l’habitatge. 
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L’aplicació estricte d’aquests paràmetres és una de les causes de la sobre-ocupació 

del carrer com a espai d’aparcament. El ritme de creixement del parc de vehicles a la 

ciutat, ha estat molt superior al ritme de creixement de nous habitatges i per tant, 

l’oferta de garatges de veïns no s’ha adaptat al creixement de la demanda, donant lloc 

a dèficits d’aparcament 

 

Font: (Paeria.cat) 
  

Situació de l’aparcament dels forans de curta durad a 

Actualment, les 3.650 places de zona blava i les prop de 5.000 places en aparcaments 

públics repartides en 17 aparcaments públics són una oferta suficient per cobrir les 

necessitats d’aparcament d’aquesta demanda. La complementació d’aquestes ofertes, 

cadascuna dirigida a un determinat tipus de viatge, evita problemes importants per 

trobar una plaça lliure al centre de la ciutat. Malgrat que en hores punta de matí, la 

major part de zona blava estigui completa, els aparcaments públics disposen d’un 

excedent de places suficient per cobrir la demanda no servida de zona blava.  

a) Edificis per habitatges: 

I) En les zones 2 i 3 del sòl urbà, una plaça cada habitatge 

II) En Sòl Urbanitzable objecte d’un Pla Parcial, les places que es fixin en l’esmentat Pla, amb el 

límit mínim d’una plaça, almenys, per a cada dos-cents (200) m² d’edificació. L’estàndard legal 

es complementarà mitjançant la reserva de superfície d’estacionament. 

III) En Sòl Urbà, objecte d’un Pla Especial de Reforma Interior, les fixades en el mateix amb el 

mínim d’una plaça per a cada dos-cents metres quadrats (200) de sostre edificable potencial. 
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Figura 11.4-23 Oferta per zona d’estacionament per forans Font: (Elaboració Pròpia) 
 

 

Taula 11.4-8 Relació d’aparcaments públics de la ciutat. Font: (DOyMO, 2009) 
 

APARCAMENTS PÚBLICS

Pàrquings Nom Direcció Places

1 Auditori C. La parra 190

2 Sant Joan Pl. Sant Joan 180

3 Blondel Av. Blondel 452

4 Cappont Pl. Blas Infante 306

5 Antiga Maternitat C. Governador Montcada 78

6 Euroforum C. Lluís Companys 187

7 Perpetuo Socorro C. Bisbe Messeguer 172

8 Rectorat C. Bisbe Messeguer 150

9 Vilella C. Torres de Sanui 221

10 Zona Alta C. Dr. Fleming 150

11 Avantmèdic C. Enric Granados 192

12 Camps d'esports C. Dr. Fleming 200

13 Barris Nord C. Corregidor Escofet 420

14 Escola Professorat C. Bonaire 110

15 hospital Arnau Vilanova Hospital Arnau 958

16 La Llotja Av. Tortosa, 4 471

17 Ricard Vinyes Pl. Ricard Vinyes 450 propera inauguració

4.887

Explanades

APARCAMENTS EN SOLARS

Àmbit Inventari d'aparcament (No és tot Lleida)

N.Solars Places

14 1.980
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Ara bé, el desajustament de tarifa horària entre ambdues ofertes, zona blava (0,75 €/h) 

i aparcaments públics (1,8 €/h), està ocasionant una preferència d’una part de la 

demanda cap a la zona blava , donat que és molt més econòmica i al mateix temps 

permet una major rapidesa del viatge. L’elevat nombre de places de zona blava crea 

moltes expectatives de probabilitat de trobar places lliures i per tant està generant que 

molts vehicles donin voltes a l’entorn del centre buscant plaça a la zona blava, abans 

d’entrar en un aparcament públic. Així, la manca de plaça lliure en hores punta a la 

zona blava acaba provocant l’estacionament il·legal en vies com Rambla de Ferran, 

Rambla d’Aragó i Príncep d’Avinguda Blondel.  

Pel que fa al comportament de la demanda dels forans de curta durada, s’observa com 

a mesura que ens apropem al Turó de la Seu pels diferents accessos a la ciutat, creix 

el percentatge de demanda forana que estaciona per menys dues hores respecte el 

total de demanda. El motiu d’aquesta circumstància és perquè s’ofereixen moltes 

places d’aparcament per a cobrir a aquesta demanda al centre, i especialment en zona 

blava que cobreix les necessitats d’aquest tipus d’usuari.  

L’estacionament il·legal a més de dificultar la circulació fluïda pel centre de la ciutat, 

perjudica la zona blava, donat que la seva permissivitat en carrers com els citats 

anteriorment, ocasiona que es detectin places buides a la zona blava i estacionaments 

en doble fila al seu entorn. Es detecten places de zona blava en carrers molta 

presència de residents i amb voreres poc amples 

Situació de l’aparcament dels treballadors o forans  de llarga durada. 

Lleida  atrau un elevat nombre de vehicles amb motiu treball que, diàriament, entren al 

municipi. Els vehicles amb destinació als polígons industrials o zones perifèriques al 

centre de la ciutat, no tenen problemes importants per aparcar. Tanmateix, els 

treballadors que la seva feina es troba al centre de la ciutat entren en competència 

amb altres demandes per un espai d’aparcament el més a prop possible de la seva 

destinació. Així, donat que al centre de la ciutat l’aparcament en calçada està destinat 

principalment a la demanda forana a través de zona blava, existeixen diversos solars 

que cobreixen les necessitats dels treballadors (Camp de Mart, Camp de futbol UE 

Lleida o Barris Nord).  

La localització d’aquests espais, dins la trama urbana de la ciutat, permet que estiguin 

connectats amb qualssevol punt de la ciutat a través del servei urbà d’autobusos. La 

seva posició de centralitat i capacitat condiciona la seva utilització, però en aquest 

sentit convé destacar que mentre el solar d’aparcament situat al costat del camp de 

futbol (Alcalde Pujol) es troba ocupat entre el 25 i 35% al llarg del dia, el barri de la 

Mariola (a menys de 800 metres d’aquest espai) pateix força problemes 

d’estacionament residencial degut en part a l’ocupació per part de treballadors de 

l’oferta lliure en calçada. Per tant, es pot afirmar que existeix un excedent de places 
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durant el període diürn que hauria de permetre una major ordenació dels espais 

d’aparcament en el futur. 

La situació del treballador varia en funció al seu accés a la ciutat. Per exemple, Balàfia 

i Cap Pont tenen un elevat percentatge de treballadors estacionats en calçada perquè 

estan funcionant com a zones d’aparcament dissuasòries del centre. L’aparcament del 

camp de Futbol de la UE Lleida també està realitzant aquesta funció. En canvi, la resta 

d’accessos no disposen d’aparcaments dissuasoris que evitin que aquests usuaris 

busquin plaça d’aparcament dins la ciutat, convertint-se en trànsit d’agitació i dificultant 

la circulació per la ciutat. L’aparcament del camp de futbol és utilitzat per a treballadors 

de la zona. Es detecta molta oferta no regulada dins el Gran Passeig de Ronda que 

continua sent la més desitjada per a treballadors del centre de la ciutat 

Valoració general de l’estat de l’aparcament per fo rans. 

Al conjunt de l’oferta d’aparcament on pot estacionar la demanda forana, s’han 

detectat prop de 60.703 estacionaments, dels quals el 56% estacionen de forma 

gratuïta (entre places no regulades, solars i aparcaments reservats), el 4% ho fa de 

manera il·legal i un 40% estaciona en ofertes regulades. 

Tipus 

d’estacionament 

Nombre 

de 

places 

Índex 

de 

rotació Distribució per durades d’estacionament 

      < 30’ 30’-2h 2h-4h > 4h 

Total       Nº % Nº % Nº % Nº % 

Zona blava 3.654 4,52 264.333 16% 9.249 56% 3.799 23% 826 5% 16.516 

Zona no regulada 18.547 1,72 3.828 12% 7.656 24% 6.251 29% 11.165 35% 31.901 

Solar 1.985 1,09 325 15% 519 24% 582 27% 736 34% 2.164 

P. Públic 4.887 1,57 1.151 15% 2.685 35% 2.685 35% 1.151 15% 7.673 

Il�legal   0,11 2.105 86% 254 10% 20 1% 71 3% 2.440 

Total 29.073   10.051 17% 20.364 34% 16.340 27% 13.949 23% 60.703 

Taula 11.4-9 Distribució de durada d’estacionament seguons tipologia. Font: (DOyMO, 2009) 

 

Es considera que la demanda forana de curta durada, es a dir, aquella que estaciona 

menys de 2 hores (51%) té suficient oferta d’aparcament a l’interior del Passeig de 

Ronda, mentre que la demanda de llarga durada (>2h) existeixen diversos solars 

(Camp de Mart, Camp de futbol UE Lleida o Barris Nord) que cobreixen les necessitats 

de fonamentalment els  treballadors de la zona centre.  
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Figura 11.4-24 Demanda forana general per zona d’estacionament Font: (Elaboració Pròpia) 
 

Situació de la distribució urbana de mercaderies 

Cal destacar que les 163 zones de càrrega i descàrrega detectades (650 places) es 

troben regulades i senyalitzades de diversa manera, fet que complica la comprensió 

als responsables de la distribució urbana de mercaderies. S’han detectat diferents 

tipus de senyals (rodones, enquadrades), maneres de com senyalitzar els dies de 

regulació (laborables, de dilluns a divendres, de dilluns a dissabte, etc.), temps màxim 

permès (30 minuts o sense indicar en alguns casos) i missatges diversos inclosos als 

senyals (control horari, zona d’actuació preferent, etc.). Així, doncs, si bé és correcte 

recollir les especificitats de l’activitat comercial de cada zona, aquesta dispersió 

d’informació no ajuda a la comprensió per part del repartidor de mercaderies. En cap 

senyal s’especifica la tipologia de vehicle que hi pot estacionar. 

La utilització de les places reservades per a la càrrega i descàrrega es considera 

correcte, ja que la mobilitat dels vehicles comercials és força elevada (5-7 vehicles / 

plaça), mentre que la presència de turismes dins les places (11%) no és molt elevada 

en comparació a altres ciutats (>20%). Aquests fets generen una ocupació de les 

zones reservades no molt elevada que evita estacionaments indiscriminats a l’entorn 

de les zones reservades.     
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Els usuaris que realitzen càrrega i descàrrega de manera il·legal a l’entorn (doble fila, 

pas de vianants...) ocupen l’equivalent al 3% de les hores per plaça legals i al 7% de 

vehicles estacionats dins i a l’entorn immediat de les zones, es a dir, sembla necessari 

incrementar la oferta de places de C/D en entre un 3-7%. 

Cal comentar que en moltes ocasions aquesta indisciplina pot ser deguda a la 

saturació puntual de la zona de càrrega i descàrrega, però també a raons de 

comoditat.  
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12. CONCLUSIONS 

La primera conclusió extreta de la realització d’aquest estudi és, la gran dificultat que 

representa l’anàlisi de la mobilitat d’una ciutat, com en aquest cas la de Lleida, en la 

qual hi intervenen una gran quantitat de factors que s’han de tenir molt en compte, ja 

que descuidar un d’aquests punts pot afectar negativament a la resta dels aspectes de 

la mobilitat. 

Un dels aspectes més difícils d’analitzar sinó el més difícil, és el trànsit privat. Per 

poder analitzar més acuradament aquest punt de la mobilitat, s’utilitzen models de 

simulació que ajuden a aquesta tasca i apropen els resultats a la realitat d’una manera 

més acurada que els models matemàtics existents. 

Tot i que es disposava d’una gran quantitat d’informació per part d’organismes oficials 

com l’Ajuntament de Lleida (la Paeria), l’ATM de les terres de Lleida, operadors de 

transport públic com: ADIF, RENFE, FGC o grup Moventis; i diversos estudis realitzats 

a la zona, s’ha invertit una gran quantitat de temps en la recollida d’informació de 

camp, ja que aquesta acosta a la realitat actual de la mobilitat de la ciutat així com de 

la mobilitat interna de la ciutat, de la qual, gairebé es disposava de dades, tret del grau 

d’utilització del transport públic. Per tant la realització d’aforaments tant automàtics 

com manuals del trànsit privat, com els aforaments manuals de vianants i bicicletes o 

les enquestes d’origen/destinació, ha permès acostar a l’equip redactor a la realitat de 

la mobilitat interna de la ciutat. 

Quant a les conclusions de la diagnosi realitzada es pot afirmar que: 

Cada dia es realitzen a la ciutat de Lleida uns 566.000 desplaçaments pels 275 km de 

carrers, més de la meitat d’aquests desplaçaments es realitzen en modes públics i no 

motoritzats. Als darrers anys, el creixement absolut dels modes a peu, bicicleta 

(14,9%) i en transport públic (18,6%) ha estat molt superior que el del mode amb 

vehicle privat. 

Aquest fenomen, característic de les ciutats amb una mobilitat que es troba en procés 

de canvi modal, destaca per la transformació d’un hàbits de transport en els que el 

mode privat predominava sobre la resta de modes de transport i on el dimensionament 

de la xarxa viària solucionava la mobilitat privada per sobre de la pública i no 

motoritzada. 

Els més de 255.000 viatges (46% del total) que es realitzen a peu i bicicleta disposen 

de més de 680 km d’itineraris per vianants (formats per 44 km de zones de vianants i 
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636 km de voreres) i 44 km de carrils bici, el que suposa en general més de 30% de la 

longitud de carrers de la ciutat o té n carril bici o pertany a un carrer o secció viària 

completament de vianants. 

En transport públic es realitzen més de 54.000 desplaçaments diaris (9,5% del total) 

transport públic que canalitza la mobilitat interior a l’àmbit PMU, es basa en la 

utilització de 192 km de xarxa d’autobusos urbans, composada per 19 línies (comptant 

amb la línia turística i 42 autobusos gestionats per Autobusos de Lleida SA (Grup 

Moventis). Cada any es realitzen aproximadament 2 milions de km en bus (62.000 per 

bus) i es mouen més de 7 milions de viatgers, el que suposa una ocupació mitjana de 

≈30 persones per bus (mitjana de ≈50% de la capacitat). 

Pel que fa al transport privat, cada dia es fan al voltant de 255.000 viatges (172.000 

per residents i 83.000 per no residents), que equivalen a pràcticament 880.000 km per 

les vies de la ciutat. Es considera que les rondes de la ciutat no absorbeixen suficient 

trànsit perimetral, pel que s’utilitzen les vies de connectivitat interna de primer nivell per 

absorbir part d’aquest trànsit. D’altra banda, es denota la necessitat de pacificar la 

xarxa no bàsica, donat que aquesta absorbeix més trànsit que la xarxa secundaria. 

• El primer pas per aconseguir aquests objectius es legitimar, optimitzar i 

potenciar la xarxa bàsica, de forma que es canalitzi el trànsit per les vies 

especialitzades. En general, la mobilitat radial, és a dir, la que travessa el Gran 

Passeig de Ronda es realitza en modes privats, i la perimetral al Gran Passeig 

de Ronda es fa amb transport públic. La mobilitat a peu i bicicleta es concentra 

a l’interior del mateix perímetre. 

• Només l’1,48% dels vehxkm de la ciutat presenten índexs de saturació per 

sobre del 90%, es denota que la capacitat de les vies bàsiques de la ciutat és 

suficient per canalitzar el trànsit actual. 

• La velocitat mitjana del transport privat a la ciutat (31,1 km/hora) es major a la 

del transport públic (14,5 km/hora)  

• La capacitat dels accessos a la ciutat durant la major part del dia molt superior 

a la demanda. 

• La oferta de transport públic de connexió amb l’exterior de Lleida és molt baixa. 

• La unió dels quatre darrers punts, comporta un seriós inconvenient alhora de 

traspassar desplaçaments dels modes públics als privats (sobretot als 

accessos). 

• El motiu pel que el 55% de la mobilitat dels residents a la ciutat és realitza en 

modes no motoritzats es perquè la longitud mitjana dels desplaçaments en 

vehicle privat a l’interior de l’àmbit del PMU és de 3,3 Km, una distància òptima 

per realitzar-la a peu o bicicleta. Lleida és una ciutat prou compacte i radial, 

dotada d’unes característiques urbanístiques òptimes per moure’s en els 

modes no motoritzats sempre que les condicions climatològiques ho permeten.  
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• La oferta d’aparcament a la ciutat, en general, es suficient per garantir les 

necessitats tant del resident com del forà, a la mateixa vegada, hi ha 

determinades zones de la  ciutat on el resident no té suficients places 

d’aparcament per la demanda censada en ella, pel que ha de cercar espais 

d’aparcament a les zones limítrofs. 

Un cop desenvolupada la diagnosis, s’establiran les estratègies per aconseguir els 

objectius del PMU: 

• Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

• Promoure el transport col·lectiu, públic i privat. 

• Fomentar l’ús racional del cotxe. 

• Millorar la seguretat viària. 

• Augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual. 

• Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents, del 

comerç i de l’intermodalitat 

• Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada. 

• Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica 

provocats pel trànsit 

• Fomentar els avenços tecnològics de millora de la mobilitat  

• Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els 

valors de la mobilitat sostenible i segura. 

Com a conclusions a nivell personal, la participació en la redacció del PMU de la ciutat 

de Lleida, i per tant, la redacció d’aquest estudi, han permès a l’autor endinsar-se dins 

d’un projecte d’alta qualificació on ha hagut de coordinar-se amb diferents membres de 

l’equip de redacció del PMU i per tant, ha hagut de millorar el seu treball en equip i 

aprendre la importància que tenen els terminis de lliurament, ja que un retard en el seu 

treball provocava un retard en el treball global de la resta de l’equip.  

A més a més ha servit per a millorar les seves aptituds tant a nivell de redacció de 

documents, com a explotació de dades i, en particular, en la utilització del software de 

simulació TransCAD, ja que fins a aquest projecte només en tenia nocions molt 

bàsiques del funcionament d’aquest programa.   
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