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1 Justificació de la necessitat i la conveniència del POUM 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planificació urbanística que 
engloba el cos urbanístic i normatiu d’un municipi.  

Actualment, el planejament urbanístic general del municipi el constitueixen les Normes Subsidiàries de 
Planejament (tipus b) Text Refós del gener 2002, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Lleida en sessió del 25 de setembre de 2002. Hi ha les següents raons que motiven la revisió i substitució 
de l’actual marc normatiu del municipi: 

a) Canvis legislatius en matèria d’urbanisme  

Des de l’aprovació les NNSS (2002) s’han produït canvis substancials en la legislació urbanística que fan 
que l’actual planejament general en molts aspectes quedi desfasat, lluny de les finalitats i objectius de 
la llei i, fins i tot, entri en contradiccions en relació amb alguns dels preceptes concrets, fet que 
comporta una situació de confusió respecte de l’aplicabilitat del Pla.  

Les disposicions d’urbanisme més importants que s’han aprovat des de 2002 són les següents:  

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.  

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

Cal destacar també que, en aquest període, concretament el 24 de juliol de 2007, es va aprovar el Pla 
territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), que estableix determinacions d’abast territorial a les 
quals el planejament urbanístic de caràcter general s’ha d’adaptar per raó del principi de jerarquia 
normativa.  

b) Mancances del planejament vigent 

Un cop analitzada la documentació que conforma les Normes Subsidiàries de planejament de Linyola 
(apartat 1.6 Diagnosi del desenvolupament del planejament urbanístic del present document), es 
detecten una sèrie de mancances i/o faltes de concreció que, entre altres:  

- dificulten el desenvolupament i consolidació del sòl urbà actual,  

- no permet la implantació de noves activitats,  

- generen un dèficit de sòls destinats a sistemes d’espai lliures i equipaments,  

- no estableixen una regulació del patrimoni natural i arquitectònic del municipi.  

c) Projecte de municipi 

A part de l’exposat en els punts anteriors, resulta necessari impulsar un nou projecte de municipi en 
base a les següents necessitats i possibilitats urbanístiques: 

1. La necessitat d’assolir les determinacions de la legislació urbanística actual i, en particular, de 
la dinàmica pròpia del municipi que assoleix uns nivells de població i d’activitat que fan 
imprescindible l’establiment d’un marc adequat que reguli el seu desenvolupament urbanístic. 

2. La necessitat de corregir i ajustar les previsions de planejament i la regulació dels usos del sòl a 
les noves necessitats territorials i locals.  

3. La necessària adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl en determinades i 
concretes àrees del territori municipal. 

4. La necessitat de protegir els espais d’alt valor agrícola del municipi. 
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5. La necessitat de protegir el patrimoni històric existent, així com les edificacions en sòl no 
urbanitzable que ho requereixin. 

6. La necessitat de regular i reordenar els sòls de caràcter residencial, industrial i terciari ja 
consolidats històricament, així com els planificats a l’actual normativa. Redimensionar, 
optimitzar i prioritzar els teixits existents. 

7. La possibilitat d’instaurar noves implantacions industrials i logístiques, diversificant, optimitzant i 
ampliant l’oferta de sòl per a activitat econòmica. Analitzar les necessitats d’habitatge social i 
protegit. 

8. La possibilitat de la millora i creixement de la xarxa viaria i infraestructures pel correcte 
desenvolupament del municipi, establint noves jerarquies i possibilitant nous fluxos de mobilitat 
sostenible. 

9. Regular i potenciar la rehabilitació i manteniment de la construcció i l’arquitectura tradicional 
(construccions en tàpia). 

10. Regular i crear espais per a la ubicació de sistemes de generació energètica renovable, tant 
en sòl com en les edificacions, amb l’objectiu de crear una comunitat energèticament 
autosuficient.  

En conclusió, totes aquestes necessitats i possibilitats, juntament amb les raons d’obsolescència del 
planejament vigent, fan necessària l’existència d’un nou instrument urbanístic, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, que sigui capaç d’englobar totes aquestes qüestions de forma conjunta, alhora 
que impulsi els reptes futurs del projecte municipal. 

 
 

2 Planejament municipal vigent 

El planejament urbanístic vigent són les Normes Subsidiàries de Planejament (tipus b) Text Refós del 
gener 2002 (NNSS), aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en sessió del 25 de 
setembre de 2002, i les posteriors modificacions que s’han tramitat. 

L’Estructura urbana que estableixen les NNSS de Linyola és radial respecte el centre històric, resseguint les 
traces dels principals vials de connexió. La resta del teixit urbà es projecta de forma més o menys 
concèntrica respecte aquest nucli central (amb l’excepció del sòl urbà discontinu situat al nord del casc 
urbà, corresponent a la Cooperativa del Camp). Aquest teixit, a mesura que s’allunya del nucli central, 
va generant illes de major dimensió, pel que la trama urbana proposada en les NNSS genera una major 
densificació a la part central del casc urbà i suposa un increment de la dispersió en el seu perímetre. 

Les NNSS de Linyola classifiquen els terrenys del conjunt del municipi com a Sòl Urbà, Sòl Apte per 
Urbanitzar i Sòl No Urbanitzable, i els qualifiquen segons les diferents zones i sistemes previstos.  
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PLÀNOL Règim jurídic del sòl. Qualificació urbanística i determinacions específiques de planejament. 
Font: Normes subsidiàries de Planejament de Linyola. Text Refós Gener 2002. 
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3 Model de municipi. Objectius i criteris generals 

La determinació dels objectius i dels criteris generals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal formen 
part del contingut del document de l’Avanç del Pla, tal com estableix la legislació urbanística vigent. El 
POUM ha de donar compliment i ser coherent amb les determinacions urbanístiques que deriven de 
l’aplicació de la legislació urbanística vigent i altres legislacions sectorials connexes, com ara el Pla 
Territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), així com als plans i programes sectorials vigents, de 
caràcter mediambiental, el Catàleg del Paisatge, etc.  

La redacció del POUM ofereix l’oportunitat de repensar i redissenyar aquells elements de l’ordenació 
urbanística que resulten fonamentals per establir unes relacions funcionals adequades en el conjunt del 
territori.  

Ha de correspondre al nou moment econòmic i social, per tal de ser el marc adequat per als futurs 
desenvolupaments urbanístics.  

El POUM de Linyola, doncs, haurà de resoldre els elements fonamentals de l’estructura urbana (els usos, 
l’activitat econòmica i l’ordenació dels sòls) en relació a les previsions actualitzades.  

A partir de l’anàlisi realitzat, s’estableixen les següents directrius per a l’ordenació del municipi:  

a) Model de municipi 

La voluntat del Pla és la de prioritzar un municipi clau en quant a equipaments, serveis energètics 
renovables i oportunitats de desenvolupament humà i econòmic; que alhora integri i relacioni el món 
urbà i el rural i que aposti per la qualitat de vida i la cohesió social, mitjançant un correcte disseny urbà 
sensible a les preexistències i a les qualitats ambientals. 

 

b) Objectius del pla 

Els objectius que donen lloc a la present proposta són els següents: 

 Dotació al règim jurídic municipal d’un instrument urbanístic capaç d’assolir les determinacions 
que estableix la legislació urbanística actual. 

 Adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl en determinades àrees del territori 
municipal per tal d’assolir un urbanisme sostenible. 

 Ajustar les previsions del planejament i la regulació dels usos del sòl a les noves necessitats 
territorials i locals. 

 Regulació del sòl no urbanitzable i protecció de l’entorn natural mitjançant les Normes 
Urbanístiques i Ordenances reguladores. 

 Identificació i protecció del patrimoni històric. 

 Regulació i reordenació dels sòls urbans de caràcter residencial, industrial i terciari ja 
consolidats històricament, així com els planificats a l’actual normativa, amb propostes per a 
una millor estructuració i dotació de serveis i espais lliures adaptada a la legislació comunitària. 

 Constitució de noves àrees de creixement residencial i industrial-terciari en continuïtat amb el 
nucli urbà, recolzat per la situació estratègica del municipi, mitjançant la classificació de sòl 
urbanitzable. 

 Definició d’un desenvolupament sostenible i controlat en sectors subjectes a plans parcials 
urbanístics. 

 Establir un nou model de mobilitat mitjançant la definició d’una xarxa jerarquitzada que 
permeti endreçar els nous creixements residencials i industrials, en continuïtat a la xarxa 
existent, i racionalitzar els desplaçaments interns. 
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c) Criteris i estratègies generals  

Les estratègies a tenir en compte en la redacció del POUM són les següents: 

 Estudi de l’entorn natural, dels riscos ambientals existents i la mobilitat generada per la 
població i les activitats actuals i les previsibles. 

 Promoure la conservació del patrimoni natural, preservant els espais amb una major 
biodiversitat i els cursos d’aigua tant naturals com artificials. 

 Promoure la conservació del patrimoni cultural, preservant els edificis històrics, la construcció 
tradicional en tàpia, i la seva identitat. 

 Millorar la xarxa de camins rurals per facilitar la conservació del medi agrícola i rural. 

 Millorar les comunicacions de tot tipus a l’interior de la vila, tant a nivell rodat com peatonal, 
generant recorreguts a través de vials rodats estructurants i corredors verds. 

 Impulsar la modernització i l’equipament de la vila mitjançant la dotació d’equipaments 
adients i d’espais verds.  

 Ordenar les petites àrees del sòl industrial a l’entorn del nucli per atendre les necessitats locals, 
tot controlant les emissions atmosfèriques i d’altres residus per tal de que siguin compatibles 
amb l’ús residencial contigu. 

 Impulsar la implantació d’indústria d’interès comarcal al municipi, ubicant-la en   
emplaçaments correctes i idonis. 

 Preveure àrees per la implantació de nous sistemes de generació mitjançant energies 
renovables. 

 

d) Prioritats del desenvolupament  

El POUM haurà d’assegurar un creixement ordenat, programat i sostenible de Linyola, tot garantint la 
qualitat de vida dels ciutadans pel que fa a l’habitatge, la mobilitat i l’accés als serveis i l’espai públic, 
alhora que potenciar el creixement econòmic, i integrar l’espai urbà amb l’entorn propi del paisatge 
rústic.  

Pel que fa al Sòl Urbà, el Pla ha de centrar l’atenció en la seva rehabilitació, consolidació i 
optimització. També s’haurà de potenciar el centre històric, prioritzant els creixements i consolidacions 
de format radial des d’aquest nucli fundacional central. 

Pel que fa als creixements en Sòl Urbanitzable, cal adoptar un nou model de desenvolupament (dins 
les possibilitats permeses per la Llei d’Urbanisme), de forma que s’optimitzi la utilització del sòl i es 
garanteixi la viabilitat econòmica dels desenvolupaments.  

Alhora, el planejament ha de reconèixer i recollir la personalitat de Linyola, marcada per l’espai urbà i 
el seu entorn agrícola, fomentant les activitats associades al món agrari de proximitat. Per tant, aquest 
marge entre casc urbà i camps de conreu s’ha d’entendre com un espai d’oportunitat i lligam 
estructural entre vila i territori, pel que la proposta haurà de potenciar els recorreguts perimetrals 
mitjançant un seguit de nous sistemes generals de comunicacions i d’espais lliures, esportius i de lleure 
d’alt valor mediambiental.  

També resulta imprescindible potenciar la xarxa de camins rurals i l’estructura hidrogràfica de regs com 
a estructura bàsica territorial, per al desenvolupament de les activitats agrícoles i com a lligam dels 
àmbits d’interès, per a una millor consolidació i impulsió d’un sistema sostenible d’agricultura tant de 
regadiu com de secà. 
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4 Descripció de la proposta d’ordenació 

El present document d’Avanç planteja la proposta d’ordenació bàsica basada en el conjunt de línies 
estratègiques obtingudes a partir de l’anàlisi i dels indicadors de creixement, població i recursos 
realitzat. Aquesta proposta bàsica és la que desenvoluparà el POUM de Linyola i es fonamenta en: 

- Definició dels elements estructuradors 

- Ordenació del Nucli antic 

- Sòl urbà: Consolidació del nucli 

- Sòl urbanitzable: Definició del model de creixement 

- Sòl no urbanitzable: Criteris de regulació 

 

4.1 Definició dels elements estructuradors 

Es defineix l’estructura general del municipi amb l’aportació i el reconeixement de les d’infraestructures 
i elements que estructuren l’ordenació plantejada, amb l’objectiu d’assolir una mobilitat sostenible i la 
dotació de sistemes urbanístics públics; tot preservant els valors paisatgístics, el patrimoni cultural i la 
identitat del municipi. 

 

4.1.1 Mobilitat i connectivitat  

Com a objectiu del POUM, és fonamental el disseny d’una xarxa viària que contempli la millora de la 
mobilitat general, que aconsegueixi de forma progressiva la distinció entre tipus de trànsit, alliberant 
certs recorreguts de la circulació rodada amb la creació d’àrees preferents per als vianants i les 
bicicletes. 

En el plànol que s’adjunta a continuació, s’identifiquen els principals elements estructuradors viaris que 
configuren la proposta d’ordenació del present Avanç de POUM:  

 Variant: via perimetral de trànsit ràpid.  

 Ronda verda perimetral: via perimetral de trànsit lent. 

 Avingudes arbrades: connexions radials entre la trama urbana i la variant. 
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PLÀNOL Mobilitat i Connectivitat 

Font: Elaboració pròpia 

LLEGENDA:  
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4.1.2 Sistemes urbanístics  

El POUM ha d’incorporar els espais que actualment funcionen com a sistemes d’espais lliures i 
equipaments; a part d’analitzar el compliment dels estàndards mínims requerits i les possibles 
necessitats i previsions de futur del municipi. 

Entrant en detall, pel que fa a la creació de nous espais lliures, destaquen:  

− Ampliació parc nord (V7), creant un gran parc urbà a mode de filtre en les àrees residencials i 
els creixements industrials del nord.  

− Parc lineal que complementa l’ampliació del cementiri  (V17).  

− Creació de petits espais lliures a les petites operacions que completen teixits i milloren diferents 
àmbits urbans. 

− Designació com a espais lliures on actualment s’hi porten a terme activitats amb caràcter de 
parc, plaça, o zona verda. 

Pel que fa a la creació de nous equipaments, destaquen: 

− Ampliació del Complex esportiu en zona oest (E7), com a complement i ampliació de l’actual. 

− Delimitació zona d’equipament al nord del complex esportiu per possible ubicació 
d’equipament docent (E14). 

− Ampliació del cementiri (E6) 

− Ubicació dels serveis energètics per a generació d’energies renovables a l’est del casc urbà 
(E12), amb vinculació directa amb possibles implantacions en terrenys de sòl no urbanitzable.  

− Creació d’equipaments de tipus social a les petites operacions que completen teixits i milloren 
diferents àmbits urbans. 

− Designació com equipaments del sòl on actualment s’hi porten a terme activitats amb 
caràcter de servei públic. 

L’obtenció dels terrenys per a les noves dotacions de zones verdes i equipament, com a criteri general, 
anirà vinculada als nous sector i àmbits de gestió urbanística que es delimitin.  

En el diagrama següent s’identifiquen els anteriors elements estructuradors de dotacions públiques que 
configuren la proposta d’ordenació del present Avanç de POUM:  
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PLÀNOL Sistemes urbanístics 

Font: Elaboració pròpia 
 

LLEGENDA:  

 
 



AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LINYOLA                                        AJUNTAMENT DE LINYOLA           

18 
 

4.2 Ordenació del Nucli Antic 

El nucli històric fundacional central de Linyola té les seves característiques urbanístiques singulars, que 
mereixen el seu estudi específic per tal de determinar-ne els paràmetres, les intervencions, i les 
corresponents proteccions patrimonials.   

L’anàlisi previ d’aquestes singularitats i condicionats s’inclou en el document annex a aquest Avanç de 
POUM: ESTUDI ESPECÍFIC DEL NUCLI ANTIC. 

 

PLÀNOL Proposta sub-zones nucli antic 
Font: Antoni Martí- Anàlisi específic del nucli antic 

 
 
 

4.3 Sòl urbà: Consolidació del nucli 

La present proposta d’ordenació delimita unes àrees dins del sòl urbà vigent, les quals s’estudiaran en 
detall durant la redacció del POUM, i sobre les quals es delimitaran i assignaran els instruments de 
planejament urbanístic necessaris per facilitar la recuperació, rehabilitació i regulació del seu teixit. 

A continuació, s’ajunta un plànol on s’identifiquen aquestes àrees d’estudi, diferenciades segons la 
“casuística” que engloben: 
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PLÀNOL Delimitació d’àrees d’estudi del Sòl Urbà (consolidat i no consolidat) 

Font: Elaboració pròpia 
 

LLEGENDA:  
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Es diferencien les següents tipologies d’àrees d’estudi: 

A. Illes amb vials previstos en NNSS pendents de cedir i/o urbanitzar en algun dels seus límits. 

Es delimiten les illes previstes en la normativa vigent que actualment, en algun dels vials del seu 
perímetre, resta pendent la cessió i/o urbanització.  

B. Àrees d'estudi per a possibles ajustos en  l'ordenació prevista en les NNSS 

Es delimiten conjunts d’illes per estudiar possibles canvis en l’ordenació plantejada en la 
normativa vigent, per tal de millorar la configuració del teixit urbà previst. 

C. Illes d'estudi per heterogeneïtat de tipologies i usos 

Es detecten un seguit d’illes de gran dimensió on apareix una gran disparitat d’usos i tipologies 
en les edificacions existents i que, per tant, necessitaran d’un estudi específic per establir les 
tipologies edificatòries i paràmetres urbanístics a regular pel POUM. 

D. Àrees de sòl urbà vinculades als futurs creixements (SUDS) 

En alguns dels marges del límit del sòl urbà amb els futurs creixements previstos com a sòl 
urbanitzable, s’han delimitat unes àrees on s’haurà de re-estudiar l’ordenació per tal 
d’adequar-la i connectar-la amb els nous sectors i eixos estructuradors. 

Totes aquestes àrees d’estudi, un cop s’entri en detall en el document del POUM, es qualificaran com a 
sòl urbà consolidat o sòl urbà no consolidat, depenent dels instruments de gestió que li siguin pertinents.  

 

4.4 Sòl urbanitzable: Definició del model de creixement 

Es proposen delimitacions de nous sectors de creixement, o ampliació de teixits, garantint un model 
compacte; amb una millora dels fronts urbans i limitant les actuacions fora d’aquests límits.  

En resum, es proposa la delimitació de nou sòl per a possibilitat el creixement residencial mitjançant la 
creació de nous solars que puguin absorbir la creació d’habitatges en el municipi amb tipologies de 
baixa i mitja densitat. 

Aquests creixements residencials es situen: 

- Al sud del nucli urbà, en continuïtat amb les illes urbanes que tenen front a la Ronda de 
Sant Pau. 

- A l’oest del nucli urbà, acabant de configurar formalment les illes urbanes que dotaran 
d’un nou front a la nova connectivitat perimetral. 

Per tal de satisfer la demanda de sòl per a noves implantacions industrials i terciàries, la proposta del 
present Avanç de POUM també preveu l’aportació de nou sòl pel desenvolupament i el creixement 
industrial i terciari, que es concentra principalment en tres sectors: 

- L’ampliació nord de la Cooperativa del Camp de Linyola (sector ja previst en les NNSS 
vigents). 

- Nou sector industrial de gran format al nord del casc urbà, relacionat amb la via 
estructurant primària LV-3322 cap a Bellcaire d’Urgell. 

- Ampliació dels usos terciaris i industrials de petit i mitjà format a l’est del casc urbà, 
relacionat amb la carretera de connexió radial LV-3333.  

També es proposa un sector de creixement d’usos mixtes, relacionat amb l’entorn del cementiri i de 
l’ampliació prevista, al nord-oest del casc urbà; així com un sector urbanitzable no delimitat, sense ús 
assignat, al sud-est del casc. 
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En el plànol següent s’identifiquen els següents sectors de creixement en sòl urbanitzable que configuren 
la proposta d’ordenació del present Avanç de POUM:  

 

 
PLÀNOL Models de creixement 

Font: Elaboració pròpia 

 

LLEGENDA:  
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4.5 Sòl no urbanitzable: Singularitats i estratègies 

Els espais inclosos dins del sòl no urbanitzable, recullen la qualificació prevista en el Pla Territorial Parcial 
de Ponent de les Terres de Lleida (PTPP): 

 

 

 

 
 

 
PLÀNOL Ordenació del sòl no urbanitzable 

Font: Elaboració pròpia 

 

LLEGENDA:  
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En general, els factors que interactuen en el sòl no urbanitzable de Linyola, i que en defineixen la seva 
estructura, són els següents:  

- Els camins rurals que configuren la xarxa local. 

- La xarxa hidrogràfica natural i les estructures hidràuliques (canals i sèquies) i de 
comunicació. 

- L’espai agrari existent. 

- Els reductes de vegetació presents a les vores de les infraestructures hidràuliques i dels 
marges del camps.  

- Les edificacions i activitats existents en sòl no urbanitzables. 

Les estratègies de partida per a la regulació del sòl no urbanitzable del municipi de Linyola, es recullen 
el Document Ambiental, annex a aquest document. A nivell general, però, podem determinar els 
següents criteris que regeixen la proposta d’ordenació i regulació del sòl no urbanitzable:  

- Protecció urbanística del patrimoni natural, paisatgístic, arqueològic i arquitectònic existent 
en tant que configurador del paisatge agrari del municipi. 

- Protecció urbanística de les zones d’interès agrícola i paisatgístic. 

- Protegir i impulsar la recuperació de la vegetació al llarg dels canals i sèquies per assegurar 
la continuïtat en el temps i l’espai dels antics cursos d’aigua; i reforçar-ne el seu traçat per 
tal de potenciar el seu valor de connexió i de lligam entre els diferents àmbits d’interès 
natural. 

- Establir mesures que permetin recuperar la vegetació potencial de la comarca.  

- Millora de l’organització i del ferm dels camins per optimitzar la mobilitat agrària d’un punt 
a l’altre del municipi. 

- Protecció els terrenys de valor agrícola que voregen el nucli controlant els usos periurbans i 
compactant els creixements de sòl per tal de que no es dispersin sense ordre per tot el 
territori.  

- Limitació de les possibilitats d’edificació en el sòl no urbanitzable. 

- Regulació de les construcció en rústic i adequació de les existents. 

En les actuals NNSS de Linyola no existeix cap regulació relativa al patrimoni històrico-artístic, arqueològic 
o d’interès natural del municipi. El mateix document de les NNSS, a la seva Norma 36, estableix la 
obligatorietat de realitzar un Catàleg, per tal de garantir una regulació respecte de les intervencions en 
els béns a protegir. En aquest sentit, actualment es troben en tràmit els següents documents:  

- Catàleg de Béns en Sòl No Urbanitzable.   

- Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals.  

- Inventari d’altres edificacions, instal·lacions i activitats en Sòl No Urbanitzable. 
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5 Plànol de Síntesi de la proposta d’ordenació 

 
PLÀNOL Síntesi de la proposta de planejament 

Font: Elaboració pròpia 
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6 Suspensió de llicències 

En base a l’establert en l’article 73 i 74 del TRLUC i 102 del RLUC, es preveu la suspensió potestativa de 
tramitacions i llicències en el termini d’un any, en els àmbits i en l’abast que es detalla a continuació: 

- Zona 1 : NUCLI ANTIC 

- Zona 2 : SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

- Zona 3 : ÀREES SÒL URBÀ OBJECTE D’ESTUDI (Illes amb vials pendents de cedir i/o urbanitzar) 

- Zona 4 : ÀREES SÒL URBÀ OBJECTE D’ESTUDI 

- Zona 5 : ÀREES NOUS CREIXEMENTS EN SÒL NO URBANITZABLE 

- Zona 6 : SÒL NO URBANITZABLE 

 

LLICÈNCIES I TRÀMITS SUSPESOS Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Tramitació de plans urbanístics derivats  X   X X X 

Tramitació de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització 

X   X X X 

Atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys 

      

Atorgament de llicències per a noves 
edificacions 

X   X X X 

Atorgament de llicències de reforma o 
rehabilitació  

      

Atorgament de llicències 
d’enderrocament de construccions 

      

Atorgament de llicències, declaracions 
i comunicacions per la instal·lació de 
noves activitats en sòl urbà de caràcter 
industrial o terciari  

X X X X - - 

Atorgament de llicències, declaracions 
i comunicacions per la instal·lació de 
noves activitats en sòl no urbanitzable 

- - - - X X 

Les anteriors zones queden gràficament delimitades en els plànols de suspensió de llicències                  
“S.LL.01 Suspensió de llicències general (límit municipal)” i “S.LL.02 Suspensió de llicències nucli urbà” 
del present document. 

 

 

 



AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LINYOLA                                        AJUNTAMENT DE LINYOLA           

26 
 

 

Lleida, maig 2021 
 
 
 
 
 
Arku3 Urban, SLP 
Arquitecte 
Marc Ribes i Mesalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LINYOLA                                        AJUNTAMENT DE LINYOLA           

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D O C U M E N T A C I Ó   G R À F I C A  
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