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Objectius ambientals del POUM de Linyola (I)
Objectiu ambiental específic Criteris ambientals

1. Minimitzar i racionalitzar el 

consum de sòl

a) Evitar les expansions innecessàries del nucli urbà de Linyola i els models urbans dispersos i/o difusos, i fomentar les estructures 

urbanes compactes i plurifuncionals

b) Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits existents, mitjançant la seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, 

i la recuperació d’espais intersticials o marginals.

c) Ordenar acuradament les vores del teixit urbà de Linyola i els espais periurbans.

2. Preservar els espais i 

elements de valor rellevant del 

territori

a) Delimitar zones de protecció dels sòls d’interès natural i paisatgístic.

b) Protegir els sòls amb major capacitat agronòmica i valor agrícola.

c) Elaborar catàlegs de béns protegits del sòl no urbanitzable

3. Prevenir els riscos hidrològics a) Identificar les zones potencialment inundables, per tal de prevenir riscos hidrològics

4. Fomentar l’estalvi i la 

reutilització de l’aigua

a) Utilització en la jardineria d’espais públics i privats d’espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona

b) Minimitzar la impermeabilització del sòl i facilitar la infiltració de les aigües.

c) Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i suficiència de les infraestructures per a l’abastament.

d) Preveure sistemes separatius per les aigües pluvials i residuals generades.

e) Promoure una agricultura d’estalvi i eficiència en consum d’aigua. 



Objectius ambientals del POUM de Linyola (II)
Objectiu ambiental específic Criteris ambientals

5. Preservar i millorar la 

qualitat de l’aigua

a) Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies.

b) Evitar la sobre fertilització i garantir una aplicació adequada de les dejeccions ramaderes a les finques agrícoles

b) Assegurar l’òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades

6. Protegir els espais naturals, 

els hàbitats i les espècies de 

valor

a) Incloure-hi tots els espais ja protegits mitjançant la legislació o a través del planejament territorial i urbanístic de rang superior

b) Incloure mostres adequades i suficients d’altres hàbitats naturals i seminaturals no representats o insuficientment representats 

(HIC, AIFF, ...)

c) Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels espais lliures urbans i, en general, en el tractament de 

la vegetació urbana

7. Conservar i millorar la 

connectivitat biològica

a) Delimitar els passadissos d’hàbitats necessaris per garantir la connectivitat entre les grans xarxes territorials d’espais protegits

b) Delimitar els espais fluvials i els camins ramaders i dotar-los d’una adequada protecció urbanística

c) Promoure la restauració i millora dels rius Ondara, Corb, la séquia del Poble, etc.

8. Minimitzar els efectes del 

planejament sobre el canvi 

climàtic

a) Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades del Pla.

b) Estimar el balanç d’emissions de gasos d’efecte hivernacle generades pel Pla.

c) Preveure les actuacions necessàries, eminentment en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de 

reducció de gasos d’efecte hivernacle i descarbonització 

d) Implementar projectes i mesures que tendeixin a la descarbonització, l’estalvi i eficiència energètica i a la generació d’energies 

renovables.

e) Evitar el creixement de la mobilitat obligada i afavorir modes de transport més eficients,



Objectius ambientals del POUM de Linyola (III)

Objectiu ambiental específic Criteris ambientals

9. Preservar i millorar la qualitat del 

paisatge

a) Donar compliment a les determinacions contingudes en el Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida.

b) Promoure itineraris paisatgístics i miradors accessibles a peu i en bicicleta, per facilitar la percepció dels valors del 

paisatge i el coneixement del territori.

c) Integrar el paisatge en tots els processos de planejament urbanístic, també del sòl urbà i garantir-ne la qualitat.

d) Reconèixer i preservar l’skyline característic de Linyola.

e) Vetllar perquè la implantació de parcs solars sigui eficient i es disposin ubicats en llocs paisatgísticament adequats. 

10. Prevenir i corregir la contaminació 

atmosfèrica, acústica i lumínica

a) Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.

b) Limitar la generació de contaminació acústica i l’impacte sobre els ecosistemes, evitant la generació de nivells d’emissió

sonora que pertorbin la fauna de l’espai obert.

c) Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar la intrusió lumínica en l’espai obert.

11. Garantir una correcta gestió dels 

materials i els residus

a) Minimitzar l’impacte associat a l’activitat constructiva.

b) Gestionar correctament els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació.

c) Fomentar la reducció i el reciclatge dels residus assimilables a urbans.



Evolució de la població i escenaris de creixement per LINYOLA (2040)

Actual

Escenaris de creixement 

(previsió 2040)
Baix

(+0,265%/anual)

Tipus 2013-20

Mitjà

(+1,00% anual) 

Tipus 1998-06

Alt

(+ 2,14% anual)

Tipus 2002-09

Molt alt ***

(PTPP que preveu +60% 

superfície  urbana)

Habitatges 1.359 * 1.421 (+62) 1.609 (+250) 1.951 (+592) 2.611 (+1.252)

Població 2.717 ** 2.865 (+148) 3.320 (+603) 4.149 (+1.432) 5.747 (+3.030)
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Font: IDESCAT (*) any 2011, (**) any 2020 i pròpia 
(***) El PTTP preveu una estratègia de creixement mitjà per a Linyola, que es correspon amb la possibilitat d’incrementar la superfície urbana en un 60% aproximadament. Atès 
que s’estima que l’àrea urbana consolidada és de 83,47 hectàrees, en pot resultat un creixement teòric màxim de 50,08 hectàrees. Amb el supòsit d’una densitat de 25 

habitatges/hectàrea en resulta un potencial de 1.252 habitatges nous.





Alternatives de creixement residencial i industrial 

Alternativa 0. Manteniment del 

planejament vigent (NNSS)

Alternativa 1. Millora i 

creixement moderat 

(Proposta del POUM)

Alternativa 2. Millora i 

creixement mitjà (previsió 

PTPP)

Ha % Ha % Ha %

SU Sòl urbà (consolidat/no consolidat) 85,54 2,97 84,99 2,95 85,54 2,97

SUD Sòl urbanitzable delimitat 4,23 0,15 27,43 0,95 49,55 1,72

Industrial 4,23 12,41 -

Residencial 9,83 -

Mixt 5,19 -

SUND Sòl urbanitzable no delimitat 1,77 0,06 1,77 0,06

SNU Sòl no urbanitzable 2,791,99 96,88 2.767,57 96,04 2.744,90 95,25

Total 2.881,76 100,00 2.881,76 100,00 2.881,76 100,00





Propostes ambientals clau per al POUM de Linyola

1. Adoptar una estratègia de “millora i creixement moderat” pel que fa a l’ocupació de sòl.

2 Relligar, recosir i optimitzar el teixit urbà actual (usos i funcions).

3 Localitzar adequadament les noves zones de creixement industrial i d’activitats.

4 Garantir el desenvolupament de l’activitat primària rural, promovent la seva transformació vers un model 
més eficient en consum d’aigua, reducció d’emissions i eficiència energètica. 

5 Conservar, millorar i recuperar l’espai obert, especialment els elements de més interès per a la 
biodiversitat (llacuna de Linyola, rius, séquies, retalls de vegetació pseudo-estèpica...)

6 Millorar el paisatge urbà i de l’espai obert (skyline, arbredes a l’entrada del nucli, integració paisatgística 
periurbana,….)

7 Promoure un encaix territorial adequat de les noves instal·lacions de generació d’energia (parcs solars) i 
de gestió de residus.  

8 Conservar el patrimoni arquitectònic i històric rural (cabanes, fites, búnquers, banquetes, séquies...)


