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Presentació de projectes Next Generation Lleida

S’ha tancat la convocatòria de la primera línia d’ajudes inclosa als projectes de finançament europeu NextGeneration.

Es tracta del programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital 
i sostenible del transport urbà

L’Ajuntament de Lleida presenta deu actuacions amb un finançament total de 16.506.921 euros, dels quals uns deu 

milions corresponen al finançament procedent dels fons europeus, a través del Pla de Recuperació Transformació i 
Resiliència que gestiona el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i la resta, a finançament municipal.

Els objectius de les actuacions són promoure els canvis cap a modes de transport més sostenibles a l’entorn urbà, 
apostar per la descarbonització de la mobilitat, millorar la qualitat de l’aire, especialment en entorns sensibles com 

escoles i centres mèdics, i promoure l’accessibilitat al transport públic. 

INTRODUCCIÓ



Implantació d’una zona de baixes emissions (ZBE) entre la LL-11 i el Segon Passeig de Ronda. 
El seu àmbit es decidirà amb un estudi específic a partir de les dades actuals d’emissions.  
L’actuació inclou la renovació de parquímetres per a tarificació segons etiqueta ambiental, sensors ambientals i càmeres per a regular l’accés. 

 

 Pressupost->1.112.126 €
 Termini estimat de finalització->Desembre 2022
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BLOC 1. 
Projecte d’implantació d’una zona de baixes emissions i actuacions per a un canvi de model de ciutat a Lleida.
5 propostes amb un pressupost total de 10.172.447 euros.
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Nous eixos de vianants, bicicletes i transport públic als eixos bàsics de la ZBE: Rambla d’Aragó, Prat de la Riba i 
Alcalde Rovira Roure.
S’eliminen carrils per a vehicles i aparcament per a implantar carril bus, carril bici i més espai per a vianants.
Inclou també actuacions en vies secundàries: més de 20 passos de vianants o cruïlles elevats a Escorxador, Universitat i Pardinyes, ampliació de 
voreres/vianalització parcial als carrers Bisbe Messeguer, Vallcalent i Girona i plantació d’arbres per a reduir l’efecte illa de calor. 
 

 Pressupost->2.650.515 €
 Termini estimat de finalització->Març 2023
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Projecte d’implantació d’una zona de baixes emissions i actuacions per a un canvi de model de ciutat a Lleida.
5 propostes amb un pressupost total de 10.172.447 euros.
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Eixos de carril bici i vianants a l’accés al polígon el Segre (1,8 km i urbanització de voreres 
accessibles) i a les escoles Espiga (750 m al Camí de Montcada), Sant Jordi-Manuel de Montsuar (2 
km a l’N-230) i Camp Escolar (440m al Passeig de Ronda). 
 

 Pressupost->1.489.548 €
 Termini estimat de finalització->Abril 2023
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Adquisició de 5 autobusos elèctrics per a substituir-ne 5 dièsel, més 6 punts de recarrega . 
 

 Pressupost->3.630.000 €
 Termini estimat de finalització->Març 2023

Transformació digital del transport públic. 
El SAE actual és obsolet, amb problemes de cobertura i informació errònia o nul·la. Es planteja la renovació del sistema amb informació millorada, nous 

sistemes de pagament amb el mòbil i l’optimització de rutes de transport en funció de la demanda, reduint emissions i sorolls. 
 

 Pressupost->1.290.258 €
 Termini estimat de finalització->Abril 2023
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Projecte d’implantació d’una zona de baixes emissions i actuacions per a un canvi de model de ciutat a Lleida.
5 propostes amb un pressupost total de 10.172.447 euros.
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Renovació de parquímetres per a implantar la tarificació segons etiqueta ambiental.
Inclou l’adquisició d’un vehicle amb sistema embarcat per a control d’infraccions
 

 Pressupost->737.504 €
 Termini estimat de finalització->Desembre 2022

Adquisició de dos vehicles elèctrics per a substituir-ne dos dièsel, més dos punts de recàrrega fixes a les 
cotxeres
 

 Pressupost->1.331.000 €
 Termini estimat de finalització->Març 2023

Presentació de projectes Next Generation Lleida

BLOC 2. 
Projecte de mobilitat sostenible i reducció d’emissions en desplaçaments a polígons, rutes escolars i equipaments 
de Lleida. Inclou 5 actuacions més per import de 6.334.474 euros.
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Prioritat per a vianants en camins escolars i eixos de barri. 
Es reduirà l’ample de carrils per a vehicles o s’eliminarà aparcaments per a implantar voreres i algun carril bici en els accessos a escoles i centres mèdics 
següents:

 Camins a les escoles El Carme, Joan Maragall i Instituto Maria Rubies: 2.030 m2. Ampliació de voreres, passos elevats i plantació d’arbres
 Camins a l’escola del Treball i la clínica l’Aliança: 2.190 m2. Passos elevats i ampliació de voreres.
 Camins a l’escola Pardinyes: 616 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres
 Camins a l’escola Ciutat Jardí: 358 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres
 Camins a l’escola Sant Josep de Calassanç: 1.459 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres.
 Camins a l’escola Maristes: 611 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres
 Camins a l’escola FEDAC: 759 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres
 Camins a l’escola Magí Morera: 492 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres
 Camí a l’escola Infantil Secà de Sant Pere: 450 m2, ampliació de voreres i plantació d’arbres.
 Camí a l’escola Infantil Balàfia: 934 m2, ampliació de voreres, passos elevats i plantació d’arbres
 

 Pressupost->1.921.858 €
 Termini estimat de finalització->Abril 2023
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BLOC 2. 
Projecte de mobilitat sostenible i reducció d’emissions en desplaçaments a polígons, rutes escolars i equipaments 
de Lleida. Inclou 5 actuacions més per import de 6.334.474 euros.
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Creació d’eixos per a vianants i ciclistes per accedir al complex de La Caparrella i al Parc Científic i Tecnològic i prolongació 
dels eixos de vianants i ciclistes al polígon industrial El Segre. 
L’actuació abasta 9750 m2
 

 Pressupost->1.804.646 €
 Termini estimat de finalització->Març 2023

Eix de vianants de Rambla Ferran i avinguda Francesc Macià. 
Es planteja ampliar la vorera als dos costats (eliminant un carril de circulació al costat Eix i un d’aparcament al costat riu), plantar arbres i transformar un dels 
carrils en carril bus.
 

 Pressupost->539.466 €
 Termini estimat de finalització->Abril 2023
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Projecte de mobilitat sostenible i reducció d’emissions en desplaçaments a polígons, rutes escolars i equipaments 
de Lleida. Inclou 5 actuacions més per import de 6.334.474 euros.
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