
1 
 

 
 
 

 
 
 

AJUNTAMENT DE LINYOLA 
 
 
 
 
 

AVANÇ 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
LINYOLA 

 
ESTUDI ESPECÍFIC DEL NUCLI ANTIC 

 
 
                                                                                                                                       MAIG 2021



2 
 

AVANÇ - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL – LINYOLA  
 
ESTUDI ESPECÍFIC DEL NUCLI ANTIC 
 
 
PARTS DE QUÈ CONSTA EL PRESENT AVANÇ: 
 
DOCUMENTACIÓ ESCRITA 
1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
3. TRETS BÀSICS DE LA NOVA REGULACIÓ NORMATIVA 
 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
INF.   PLÀNOLS D’INFORMACIÓ – ÀMBIT NUCLI ANTIC 
ORD. PLÀNOLS D’AVANÇ DE L’ORDENACIÓ 
N.      PLÀNOLS D’AVANÇ DE LA NORMATIVA 
 



3 
 

 
AVANÇ - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL – LINYOLA  
 
ESTUDI ESPECÍFIC DEL NUCLI ANTIC 
 
 
ÍNDEX DOCUMENTACIÓ ESCRITA: 
 
1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
      1.1 INTRODUCCIÓ – OBJECTIU GENERAL 
      1.2 CONTINGUT DEL PRESENT ANNEX DE L’ESTUDI ESPECÍFIC DEL NUCLI ANTIC DE  
            LINYOLA 
      1.3 EL NUCLI ANTIC – CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES 
      1.4 ADAPTACIÓ DE L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC OBJECTE D’ESTUDI 
            1.4.1 SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT CONSIDERAT 
      1.5 QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES I PARCEL·LES – ÀMBIT NUCLI ANTIC –  
            NORMES SUBSIDIÀRIES (NNSS) – PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
      1.6 L’ORDENACIÓ ACTUALMENT VIGENT (NNSS) AL NUCLI ANTIC – CAPACITATS I  
            DENSITATS TEÒRIQUES 
      1.7 LA LÒGICA DE L’OROGRAFIA – EL CREIXEMENT CONCÈNTRIC PER CORONES 
      1.8 DEFINICIÓ I ANÀLISI DECONSTRUCTIU O PER PARTS DE LA TOPOGRAFA DE SUPORT  
            DEL NUCLI ANTIC – ESQUEMA DE LA GÈNESI DEL NUCLI ANTIC DE LINYOLA 
      1.9 LA RADIALITAT DEL NUCLI FUNDACIONAL COM A PATRÓ COMPOSITIU BÀSIC GENERAL  
            DE LINYOLA 
      1.10 LA PARCEL·LACIÓ. FORMA I ORIENTACIÓ EN LA FORMALITZACIÓ I LA DEFINICIÓ  
              GERÀRQUICA DE L’ESPAI URBÀ 
      1.11 L’EIX PRINCIPAL ESTRUCTURADOR DEL CARRER MAJOR – ELEMENTS COMPOSITIUS I  
              FITES URBANES DEL NUCLI ANTIC 
      1.12 FITES HISTÒRIQUES SIGNIFICATIVES – NOTES CRONOLOGIA EVOLUTIVA DEL NUCLI  
              ANTIC – SÍNTESI 
 
 
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
     2.0 PLANTEJAMENTS GENERALS DE LA PROPOSTA D’ORDENCIÓ 
           INTRODUCCIÓ 
      2.1 ANÀLISI DE L’ORDENACIÓ ACTUAL VIGENT EN LES NNSS – PROPOSTA POUM –  
            DENSITATS  
            2.1.1 SITUACIÓ ACTUAL 
            2.1.2 PROPOSTA 
      2.2 LES VISUALS I EL PAISATGE URBÀ – ELS TRETS IDENTIFICATIUS DE LA VILA 
      2.3 L’ÀMBIT DE L’ESCORXADOR 
      2.4 ACTUACIONS EN EL TRACTAMENT DE L’ESPAI URBÀ. PATRONS COMPOSITIUS.  
            REFERÈNCIES HISTÒRIQUES 
      2.5 ACTUACIONS PROPOSADES PER LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL SISTEMA  
            VIARI 
      2.6 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE PLANTEJAR DIVERSES SUBCLAUS D’ORDENACIÓ  
            DEL NUCLI ANTIC – TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES I DE PARCEL·LA 
            2.6.1 INTRODUCCIÓ 
            2.6.2 PROPOSTA - METODOLÓGICA 
      2.7 LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI – CATÀLEG DE BENS PROTEGITS 
            2.7.1 OBJECTIUS GENÈRICS 
            2.7.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS EN L’ENTORN URBÀ DEL CASC ANTIC 
      2.8 PLANTEJAMENT D’ÀMBITS DE SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 
      2.9 LA MOBILITAT I EL TEMPS DE DESPLAÇAMENT PER VIANANT – PROPOSTA D’ÀREES  
             D’APARCAMENT PERIFÈRIC 
             2.9.1 MOBILITAT A PEU DEL PERÍMETRE AL CENTRE DEL NUCLI ANTIC 
             2.9.2 MOBILITAT A PEU DEL NUCLI ANTIC AL LÍMIT PERIMETRAL DEL SÒL URBÀ 
             2.9.3 CONCLUSIÓ 
 



4 
 

      2B. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA – OBJECTIUS, ACCIONS I CRITERIS 
              2B.1 OBJECTIUS I CRITERIS DEL PLA 
              2B.2 OBJECTIUS GENERALS DE L’ORDENACIÓ 
              2B.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 
      2C. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA – ACCIONS PREVISTES EN EL DESENVOLUPAMENT  
             DE LA PROPOSTA D’EDIFICACIÓ I ORDENACIÓ 
 
      2D. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA - OBJECTIUS I CRITERIS DE CARÀCTER SOCIAL PER  
             LA REGENERACIÓ URBANA 
             2D.1 POLÍTIQUES D’HABITATGE EN RELACIÓ  
                       LA REHABILITACIÓ 
              2D.2 CONSIDERACIONS SOBRE LA VISIÓ SOCIAL 
              2D.3 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES D’APLICACIÓ SOBRE LA VIDA EN ELS BARRIS A  
                       REGENERAR 
              2D.4 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES D’APLICACIÓ SOBRE LA VISIÓ ECOLÒGICA SOBRE  
                       EL TEIXIT DEL NUCLI ANTIC 
              2D.5 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES D’APLICACIÓ SOBRE LA PROMOCIÓ DE  
                       L’AUTOSUFICIÈNCIA I L’AUTONOMIA SOCIAL I ENERGÈTICA SOBRE EL TEIXIT DEL  
                       NUCLI ANTIC 
 
      2E. OBJECTIU AMBIENTAL D’INCORPORAR L’HABITABILITAT EN L’URBANISME EN  
             ELS ESPAIS PÚBLICS I COL·LECTIUS DEL NUCLI ANTIC 
 
3. TRETS BÀSICS DE LA NOVA REGULACIÓ NORMATIVA 
     3.1 OBJECTIUS PEL DESENVOLUPAMENT DE LA NORMATIVA EDIFICATÒRIA PROPOSADA 
     3.2 CONSIDERACIONS PRÈVIES PEL DESENVOLUPAMENT DE LA NORMATIVA  
     3.3 AVANÇ DE LA NORMATIVA 
           3.3.1 LA COMPOSICIÓ DE FAÇANES I ELS MATERIALS I L’ALÇADA REGULADORA MÀXIMA 
           3.3.2 INTRODUCCIÓ D’UNA ORDENANÇA DE PROTECCIÓ TIPOLÒGICA – EDIFICACIÓ  
                    ENTRE MITGERES 
           3.3.3 EL PATI INTERIOR DE PARCEL·LA COM A ELEMENT ESTRUCTURADOR 
           3.3.4 FOMENT I FACILITACIÓ DE PAS PER XARXES COL·LECTIVES I/O COMUNITÀRIES 
 
 



5 
 

 
 
ÍNDEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 
 
SÈRIE INFORMACIÓ     
01INF        SITUACIÓ ÀMBIT NUCLI ANTIC                                                           1/5000       
                  RELACIÓ NUCLI ANTIC – NUCLI URBÀ 
                  DISTÀNCIES – ACCESSIBILITAT A PEU 
 
02INF        DELIMITACIÓ ÀMBIT NUCLI ANTIC. NNSS VIGENTS                                                                            1/1500 
                  DELIMITACIÓ ADAPTACIÓ ÀMBIT NUCLI ANTIC  
       PROPOSTA POUM SOBRE BASE ORDENACIÓ  NNSS 
 
02BIS INF DELIMITACIÓ ÀMBIT NUCLI ANTIC. NNSS VIGENTS. DELIMITACIÓ                                                   1/1500 
                  ADAPTACIÓ ÀMBIT NUCLI ANTIC. PROPOSTA POUM SOBRE BASE 
                  ORDENACIÓ NNSS. 
                  SUPERPOSICIÓ CORBES DE NIVELL 
 
03INF       NUCLI ANTIC. DELIMITACIÓ. PROPOSTA.                                                                                             1/1500 
                  SUPERPOSICIÓ TOPOGRÀFICA SOBRE FOTOPLA 
  
04INF     NUCLI ANTIC. DELIMITACIÓ PROPOSTA.                                                                                              1/1500 
                  SUPERPOSICIÓ TOPOGRÀFICA SOBRE PLANTA PARCEL·LARI   
                  APROXIMACIÓ POSSIBLE TRAÇAT RECINTE MURALLA 
 
05INF     OROGRAFIA NUCLI ANTIC – ESQUEMA SECCIONS GENRALS –                                                       1/2000 
     ELEMENTS PRINCIPALS ESTRUCTURADORS 
 
06INF      PECES PATRIMONIALS I ELEMENTS DE COMPOSICIÓ PRINCIPALS  

     ESTRUCTURADORS DEL NUCLI ANTIC. ESQUEMA CONCEPTUAL                                                  1/1500 
 
07INF      ÀMBIT D’ACTUACIÓ. NOMBRE DE PARCEL·LES EXISTENTS                                                            1/1500 
           APROXIMACIÓ COMPARATIVA                                                                                                              1/5000 
                   PARCEL·LES TIPUS DENSITATS EXISTENTS EN TEIXIT RESIDENCIAL 
 
08INF     APROXIMACIÓ ESQUEMA ÀMBIT DE CREIXEMENT TEIXIT RESIDENCIAL – 
                  DINÀMICA EVOLUTIVA – PROCÈS HISTÒRIC DE FORMACIÓ I CREIXEMENT 
                  DELIMITACIÓ ÀMBITS POSSIBLES SUBZONES                                                                                    1/1500 
 
09INF      ACCESSIBILITATS – ESQUEMA SISTEMA VIARI                                                                                  1/1500 
      ESQUEMA ORIENTACIÓ PARCEL·LARI 
 
10INF      ESQUEMA ELEMENTS ESTRUCTURADORS DE L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC                                   1/1000 
 
 
SÈRIE ORDENACIÓ 
01ORD     ESQUEMA PROPOSTA D’ORDENACIÓ TEXIIT RESIDENCIAL 
     PROPOSTA DE CREACIÓ DE VÀRIES SUBCLAUS SEGONS ÀREES DE CREIXEMENT  
      I EVOLUCIÓ DEL NUCLI ANTIC - HIPÒTESI TRAÇAT MURALLAT –  

    ÀMBITS AMB SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC                                                                                             1/500 
 

02ORD    RELACIÓ AMB ELS TEIXITS PERIFÈRICS. ÀMBITS D’APARCAMENTS I ACCESSIBILITAT 
                 TEMPS RECORREGUT A PEU PER VIANANTS                                                                                      1/1500 
 
03 ORD    ACTUACIONS PUNTUALS EN L’ESQUEMA DE L’ACCESSIBILITAT RADIAL – 
                 ESPONJAMENT ESPAI PÚBLIC                                                                                                                1/1500 
 
SÈRIE AVANÇ NORMATIVA 
01N   ESQUEMES PROPOSTA ACTUACIÓ NORMATIVA SOBRE ELEMENTS                        1/500 – 1/250 – 1/200 
                COMPOSITIUS BÀSICS DEL NUCLI ANTIC 
 
 



6 
 

 



7 
 

1.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓ – OBJECTIU GENERAL 
 
El present estudi específic del nucli antic de Linyola es redacta com una part integrant del document de 
l’Avanç del POUM de Linyola així com del seu Document Inicial Estratègic, i de tot l’exposat en els seus 
diversos apartats que de manera jeràrquica també regeixen sobre l’àmbit del nucli antic de Linyola. 
 
L’objectiu general i inicial del present document d’avanç, en paral·lel al plantejament de les propostes 
generals d’ordenació del nucli antic que apunta, també vol orientar sobre el plantejament i el tractament 
de diversos temes i criteris de tipus patrimonials, ambientals, socials de gestió....Aplicables directament 
sobre la proposta urbanística del nucli antic i que podrien servir de base i/o guió en el procés d’informació 
i participació ciutadà. Temes i criteris que creiem seran d’interès consensuar, tractar, sintetitzar i valorar 
el seu grau i intensitat de pertinença durant aquest procés obert i participatiu. 
 
 
1.2 CONTINGUT DEL PRESENT ANNEX DE L’ESTUDI ESPECÍFIC DEL NUCLI ANTIC DE LINYOLA 
 
Considerant que aquest document forma part del contingut de l’Avanç del POUM amb el seu Document 
Inicial Estratègic, i seguint l’esquema indicat en l’Article 86 bis del TRLUC, l’avanç s’organitza amb els 
següents apartats: 
 
1. Memòria descriptiva 
2. Memòria justificativa.  
     Consideracions i propostes, criteris i objectius.  
3. Trets bàsics de la nova regulació normativa.  
    Característiques bàsiques de la proposta d’ordenació. 
4. Plànols d’informació 
5. Plànols d’avanç d’ordenació i regulació normativa 
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1.3 EL NUCLI ANTIC – CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES 
 
El nucli antic de Linyola té les seves característiques urbanístiques pròpies i singulars que justifiquen el 
seu estudi específic per tal de poder determinar i establir els tipus d’intervenció més adequats, els 
paràmetres urbanístics d’ordenació específics i el tipus de protecció ambiental i patrimonial més 
adequats. 
 
Dins l’àrea del nucli antic es troba l’antic del turó del Castell que com a nucli històric primigeni i 
fundacional pot explicar la gènesi de la radialitat de l’esquema urbanístic del municipi de Linyola i que en 
la proposta d’ordenació per raons urbanístiques, patrimonials i interpretació de la imatge urbana caldrà 
jerarquitzar convenientment. 
 

 
 

Àmbit turó del Castell 
 
 
 
 
1.4 ADAPTACIÓ DE L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC OBJECTE D’ESTUDI 
 
La nova adaptació del límit de l’àmbit objecte d’estudi respecte l’àmbit actualment definit com a nucli 
històric de Linyola per les Normes Subsidiàries vigents respon a la següent doble consideració: 
 
1) Incloure l’edifici de l’antic escorxador com a peça d’interès urbanístic integrant del gruix o conjunt  
    d’edificis patrimonials del nucli antic. 
 
2) Considerar l’àmbit de l’entorn del carrer Llibertat / Pi i Maragall com una part indissociable i de  
    consideració urbanísticament unitària en el moment històric en què es planteja l’operació de la seva  
    obertura i parcel·lació associada, que afecta i implica de manera directa l’àmbit de la cara nord de l’illa  
    de cases on es troba inscrit el turó del castell. 
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1.4.1 SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT CONSIDERAT 
 
Amb tot, l’àmbit actual considerat per les Normes Subsidiàries com a nucli antic correspon a una 
superfície d’uns 48.350 m² i un perímetre de 881 ml. El nou àmbit del nucli antic considerat en aquest 
estudi comprendrà la inclusió de l’entorn de l’edifici noucentista de l’antic escorxador i correspondrà a 
una superfície d’uns 56.895 m² (+8.545 m²) i un perímetre de 950 m². 
 
 
1.5 QUADRE COMPARATIU DE SUPERFÍCIES I PARCEL·LES – ÀMBIT NUCLI ANTIC – NORMES  
      SUBSIDIÀRIES (NNSS) – PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
 
 
ÀMBIT NUCLI ANTIC 
 
 Superfície  

àmbit 
m² 

Perímetre  
àmbit 
ml 

Nombre de 
parcel·les 
urbanes 

NNSS vigents 
 

48.350 m² 881 ml 241 

Proposta POUM 56.895 m² 950 ml 264 
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1.6 L’ORDENACIÓ ACTUALMENT VIGENT (NNSS) AL NUCLI ANTIC – CAPACITATS I DENSITATS  
      TEÒRIQUES 
 
L’ordenació actual proposa una edificabilitat regida per uns paràmetres genèrics aplicables de manera 
isòtopa a tot el teixit residencial corresponent a la Clau Z “Ordenació alineació a vial”.  
 
Actualment la Clau Z “Ordenació alineació vial” directament aplicada en el teixit residencial del nucli 
històric no és sensible a la lògica evolutiva i progressiva en el temps de la formació del teixit, ni al gra o 
proporció de  les diferents etapes de parcel·lació tradicional. I tampoc és sensible a l’orografia del 
territori, que al nostre entendre és fonamental per comprendre la forma del conjunt del nucli antic. 
 
Tampoc és sensible a la forma geomètrica i a les dimensions pròpies de les illes de cases del nucli antic, 
generant en alguns casos la possibilitat d’assolir l’ordenació de l’illa per un massís edificat de constitució 
isòtopa que no respon a la base del parcel·lari existent que al nostre entendre explica la base de la 
morfologia actual i evolutiva del teixit del nucli antic i constitueix una part fonamental de la seva imatge 
pròpia i identitària. 
 
Amb aquesta compacitat posada al límit buscant el màxim de sostre possible es podria parlar d’una 
capacitat promig d’uns 3 habitatges per parcel·la. Suposaria una capacitat per uns (241 parcel·les x 3 
habitatges/parcel·la) 723 habitatges amb una densitat de (723 habitatges/4,83 Ha) 149,6 habitatges/Ha. 
Densitat poc realista i difícil d’ésser gestionada i assumida pel teixit existent. 
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1.7 LA LÒGICA DE L’OROGRAFIA – EL CREIXEMENT CONCÈNTRIC PER CORONES 
 
El nucli antic de Linyola respon linealment a la forma de la topografia i/o orografia del territori en resposta 
a la lògica de la implantació, la gènesi i la formació progressiva del teixit del nucli antic. 
 
A grans trets cal considerar que el turó correspon al nucli fundacional de la ubicació del turó del castell i 
marca clarament el primer estadi o primera etapa de formació reflectida en la morfologia de la 
parcel·lació. 
 
La segona corona de creixement queda definida pel límit nord dels actuals carrer Major i Plaça de 
l’Església coincidint amb el primer replà de l’orografia del turó del castell. 
 
La tercera corona de creixement coincidirà amb el límit sud del recinte del nucli objecte d’estudi, 
coincident amb la base o inici del turó que genera el nucli antic corresponent amb el traçat del carrer 
Domènec Cardenal a sud. 
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13 
 

1.8 DEFINICIÓ I ANÀLISI DECONSTRUCTIU O PER PARTS DE LA TOPOGRAFA DE SUPORT DEL  
      NUCLI ANTIC – ESQUEMA DE LA GÈNESI DEL NUCLI ANTIC DE LINYOLA 
 
Per entendre la morfologia de la progressiva gènesi del nucli antic de Linyola, cal posar en valor 
l’estructura de la seva orografia o topografia de suport que pot explicar la lògica de la implantació 
progressiva sobre el territori del teixit que conforma el nucli antic. 
 
Dins l’àmbit del nucli antic el punt de major altura correspon a la cota +253,66 del turó del Castell. El  
punt més elevat en tota la plana del territori de l’àmbit del terme municipal de Linyola situada entre cotes 
225-230 i per extensió de bona part del que va ésser la Plana del Mascançà (1). 
 
Nota (1): La Plana del Mascançà antiga denominació de la gran plana accidental de les Terres de Lleida 
de la que també forma part el municipi de Linyola. 
 
A partir de l’ocupació d’aquest turó del castell (cota 253,16) es genera el creixement progressiu el seu 
redós atenent a les tensions i suggeriments d’implantació progressiva en el temps del teixit edificat, i 
condicionat per la forma de la topografia del seu entorn. 
 
Topografia que s’organitza amb els diferents anells concèntrics de creixement suportats pel primer replà 
perimetral corresponent al carrer Major (a cota 246-247), el segon replà concèntric perimetral és el 
corresponent al límit sud del carrer Domènec Cardenal (a cota 240-243). 
 
La cota d’aquest primer replà (cota 246-247) que suporta l’eix principal estructurador connecta amb el pla 
est de la Plaça de l’Església (cota 247,5) i el pla oest de la Plaça Planell (cota 245). Plans que 
estructuren i generen els espais públics de les dues places com a extrems estructuradors d’aquest eix 
principal. 
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1.9 LA RADIALITAT DEL NUCLI FUNDACIONAL COM A PATRÓ COMPOSITIU BÀSIC GENERAL DE  
      LINYOLA 
 
L’àmbit compacte i lleugerament ovalat del turó del Castell correspon al nucli fundacional generador de 
l’àmbit del cas antic. El seu creixement progressiu ve condicionat i respon (funcionalment i racionalment) 
a la forma concèntrica i radial orgànicament desenvolupada al redós del nucli fundacional i en 
correspondència i directa resposta a la forma de la topografia existent. 
 
Aquest esquema de creixement concèntric i radial inicialment associat al nucli antic, progressivament i de 
manera racional, va condicionar i marcar el creixement i l’actual forma de l’esquema organitzatiu del 
conjunt edificat de la vila de Linyola sobre la plana del Mascançà. 
 
Potenciar i respectar aquest esquema compositiu concèntric i radial del teixit residencial del nucli antic de 
Linyola també serà un dels objectius de la proposta d’ordenació proposada. 
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1.10 LA PARCEL·LACIÓ. FORMA I ORIENTACIÓ EN LA FORMALITZACIÓ I LA DEFINICIÓ  
        GERÀRQUICA DE L’ESPAI URBÀ 
 
En la formalització de l’àmbit urbà corresponent a l’eix longitudinal de l’espai urbà principal patrimonial 
que estructura el nucli antic, a través del carrer Major i que va des de la Plaça de l’Església a la Plaça 
Planell, és fonamental l’orientació de la primera línia del parcel·lari, sensible a la importància jeràrquica 
de l’espai urbà d’aquest eix estructurant.  
 
Són les parcel·les de la façana en tester en sentit nord-sud, que formalitzen el front de l’espai públic 
principal i que formen part de les illes de planta allargassada marcadament rectangular suport de les 
edificacions entre mitgeres i alineades a vial. En contrast les parcel·les de segon terme de cada illa, en 
resposta a la vialitat radial confluent, passen a una orientació transversal longitudinal est-oest.  
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1.11 L’EIX PRINCIPAL ESTRUCTURADOR DEL CARRER MAJOR – ELEMENTS COMPOSITIUS I  
        FITES URBANES DEL NUCLI ANTIC 
 
L’estructura concèntrica i radial del teixit urbà es veu tensionada i jerarquitzada pel contrast espaial 
generat per l’eix definit pel carrer Major i potenciat pels dos extrems o pols principals de l’eix: la Plaça de 
l’Església a est i la Plaça Planell a oest. 
 
En resposta a la forma corbada en planta del primer recinte murallat, el primer eixample del nucli antic es 
situa a la banda sud de l’eix del carrer Major. Així l’espai urbà estructurador del carrer Major es formalitza 
per la traça lleugerament corbada segons el traçat de l’antic front del probable primer recinte murallat i la 
implantació de les noves edificacions a façana oposada com la construcció del Palau Renaixentista 
(BCIN) avui edifici de l’Ajuntament. Per tant l’eix carrer Major es genera tot i aprofitant l’orografia  del 
primer replà circular de la vesant sud del turó del Castell i es delimita i defineix per les explanades de la 
banda est on es situa la Plaça de l’Església i l’explanada oest o àmbit de l’antiga bassa ubicada en 
l’espai de l’actual Plaça Planell . Plaça que a la seva vegada es genera al dessecar la bassa original en 
el moment de l’arribada de l’aigua potable a Linyola (Veure fotografies adjuntes). 
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Fotografies Plaça Planell a principis dels segle XX 

 
 
 
 

 
Fotografies comparatives Plaça Planell . Vistes principis del segle XX i vistes actuals 
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1.12 FITES HISTÒRIQUES SIGNIFICATIVES – NOTES CRONOLOGIA EVOLUTIVA DEL NUCLI  
        ANTIC – SÍNTESI 
 
Com a síntesi il·lustrativa del procés històric evolutiu que afecta directament l’àmbit del nucli antic de 
Linyola, s’adjunta un llistat resum de fets històrics significatius que han tingut una transcendència i una 
influència directa en la formalització de l’actual morfologia del casc antic, tot i facilitant la seva major 
comprensió. 
 

Segle XI. Linyola com el centre del Mascançà (Història de Linyola). 
 

1217. Inici Castell de Linyola-Guillem Cardona 
 

1328. Notes històriques. Vincle amb la corona reial 
 

1540-70. Bastiment edifici antic convent 
 

1556. Construcció Palau renaixentista – S. XVI. Dovella 1556- Passa al poble de Linyola  
          el 1902. 

 
1587-1600. Construcció Església – finals S. XVI 
                    Gòtic tardà/renaixentista. Bartomeu Roig. Notes sobre la possibilitat que  

       darrera el temple existeixen murs romans 
 

1601. Construcció de la portada de l’església pel mestre d’obres Andrea Fortunato de  
          Pelegrinis 

 
1699-1802. Notícies de la Masia de Cal Galceran. La Galeria – Llinda de 1781. 
 
 

Fins aquesta època està documentat que la vila o recinte del nucli antic resta emmurallat i té tres portals: 
 
  - A oest – Portal de Lleida 

 - A sud – Portal de Bellpuig 
 - A est – Portal d’Agramunt 
 
 

Les pressions per l’expansió urbanística del nucli antic es comencen a planificar el 1881 i  continuaran 
amb successives modificacions i ampliacions del traçat urbà. 
 
 
  1881. Pla per enderrocar muralles (canal d’Urgell 1862) 
 

1882. Redacció del primers plans d’alineacions – 36 parcel·les 
 

1883. Subhasta de les pedres dels antics tres portals de la muralla. 
 

1899. Arribada de l’aigua a Linyola 
 

1900. Gener. Parcel·lació C. Llibertat – Part esquerra d’esquena a la muralla. 
                                    Febrer. Plànol d’ampliació a partir del portal de Lleida – Proposta de carrers més  

          amples 
           

1902. Inici del clavegueram 
 

1918. Presentació dels plànols de la Plaça Planell – Proposta de Francesc Mir,  
          desestimada respecte als porxos inicialment proposats 

 
1919. Parcel·lació dels terrenys del carrer Llibertat – Subhasta  
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
2.0 PLANTEJAMENTS GENERALS DE LA PROPOSTA D’ORDENCIÓ 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Sensible a la dinàmica històrica evolutiva generadora del procés de formalització del nucli antic la nova 
ordenació vol proposar una jerarquització i diferenciació de teixits, en base la creació de subclaus 
d’ordenació urbanística, segons les diferents èpoques de creació i creixement d’acord amb la 
mencionada dinàmica urbanística evolutiva pròpia del nucli antic. 
 
En contrast amb l’aparent compacitat i unitat de l’edificabilitat de l’illa urbana establerta per la normativa 
urbanística vigent que no diferencia ni èpoques ni àrees de formació ni els teixits associats a dites 
èpoques. 
 
La superposició de la topografia és reveladora especialment en l’illa de cases del turó de l’antic Castell 
de Linyola on posa de manifest la seva heterogeneïtat compositiva. L’ocupació d’aquest turó, 
històricament des dels seus inicis medievals es desenvolupa a cara sud (A) i posteriorment es 
complementa a nord i a cota inferior pel teixit parcel·lari addicionat, cap els últims anys dels segle XIX, a 
mode del primer eixample que es suportat pel traçat del carrer Llibertat, Pi i Maragall (B) 
 

              
 
 
Entendre i posar en valor l’heterogeneïtat que contenen les diverses illes de cases permet identificar 
destriar i diferenciar i posar en valor el teixit parcel·lari de la part fundacional del teixit del nucli antic que 
és el que genera l’esquema radial bàsic que estructura la forma del nucli urbà de Linyola. Així l’ordenació 
hauria de reflectir i potenciar la presència del turó del castell primigeni en la gènesi del nucli antic. 
 
Per tant la proposta d’ordenació hauria d’ésser sensible i reflectir aquesta condició d’heterogeneïtat en el 
redactat de les subclaus de regulació de l’edificació que es puguin proposar en aquest àmbit. 
 
També hauran d’ésser sensibles al tractament en secció de l’edificabilitat en parcel·la amb l’objectiu 
d’obtenir una bona incidència en l’esponjament, la qualitat habitacional i l’assolellament i el gaudi de la 
llum natural. 
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2.1 ANÀLISI DE L’ORDENACIÓ ACTUAL VIGENT EN LES NNSS – PROPOSTA POUM – DENSITATS  
 
 
2.1.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’ordenació actual proposa una edificabilitat regida per uns paràmetres genèrics aplicables de manera 
isòtopa a tot el teixit residencial corresponent a la Clau Z “Ordenació alineació a vial”.  
 
Actualment la Clau Z “Ordenació alineació vial” directament aplicada en el teixit residencial del nucli 
històric no és sensible a la lògica evolutiva i progressiva en el temps de la formació del teixit, ni al gra o 
proporció de  les diferents etapes de parcel·lació tradicional. I tampoc és sensible a l’orografia del 
territori, que al nostre entendre és fonamental per comprendre la forma del conjunt del nucli antic. 
 
Tampoc és sensible a la forma geomètrica i a les dimensions pròpies de les illes de cases del nucli antic, 
generant en alguns casos la possibilitat d’assolir l’ordenació de l’illa per un massís edificat de constitució 
isòtopa que no respon a la base del parcel·lari existent que al nostre entendre explica la base de la 
morfologia actual i evolutiva del teixit del nucli antic i constitueix una part fonamental de la seva imatge 
pròpia i identitària. 
 
Amb aquesta compacitat posada al límit buscant el màxim de sostre possible es podria parlar d’una 
capacitat promig d’uns 3 habitatges per parcel·la. Suposaria una capacitat per uns (241 parcel·les x 3 
habitatges/parcel·la) 723 habitatges amb una densitat de (723 habitatges/4,83 Ha) 149,6 habitatges/Ha. 
Densitat poc realista i difícil d’ésser gestionada i assumida pel teixit existent. 
 
 
2.1.2 PROPOSTA 
 
Com a conclusió per la proposta entenem que per la pròpia naturalesa del gra i la proporció de les illes 
que conformen el teixit residencial del nucli antic, deriven directament del procés evolutiu de creixement 
generat al llarg de la història de Linyola.  
 
Considerem que caldria proposar una ordenació i una normativa pròpia del nucli antic que respectés i 
potenciés els seus components tot i millorant la qualitat de l’espai urbà i del teixit residencial de l’àmbit. 
 
En l’apartat de trets bàsics de la nova regulació normativa es reflecteix la voluntat de rebaixar densitats. 
Amb tot, el nombre d’habitatges potencial pel nou àmbit del nucli antic amb l’aplicació de la normativa 
prevista amb major esponjament i recerca de ventilació i assolellament pels habitatges es podran 
aproximar a una forquilla de:  
 

- Considerant 1,8 habitatge promig/parcel·la – 475 habitatges – 83,66 habitatges/Ha 
- Considerant 1,5 habitatge promig/parcel·la – 396 habitatges – 69,70 habitatges/Ha 
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2.2 LES VISUALS I EL PAISATGE URBÀ – ELS TRETS IDENTIFICATIUS DE LA VILA 
 
Considerem especialment interessant la potenciació i el respecte per la relació jeràrquica existent entre 
els volums del teixit residencial i les peces patrimonials principals de Linyola ubicades en l’eix principal 
carrer Major – Plaça de l’Església. 
 
Relació jeràrquica que conforma i organitza les perspectives i visuals més interessants i genuïnes del 
paisatge urbà del nucli antic de Linyola i a la vegada constitueixen les imatges amb major component 
identificatiu de la vila. 
 
Ens referim principalment a les visuals sobre les peces patrimonials principals de l’entorn de l’Ajuntament 
(BCIN) i l’Església de Santa Maria (BCIN incoat), de major i dominant volum sobre la base dels gàlibs 
d’inferior altura del teixit residencial. 
 
Amb l’objectiu de preservar aquesta jerarquia volumetria estructuradora d’imatge i paisatge urbà 
identificatiu, la normativa urbanística tindrà cura del control de les altures reguladores màximes i els 
embolcalls de les cobertes de les edificacions del teixit residencial dels àmbits perimetrals de dites peces 
patrimonials. 
 

 
                   Fotomuntatge comparatiu. Estat actual, volums jerarquitzants a respectar. Gradació  
                   volumètrica relació peces principals/teixit residencial 
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2.3 L’ÀMBIT DE L’ESCORXADOR 
 
Amb aquesta línia d’actuació es preveu l’ordenació de l’àmbit de l’escorxador amb l’objectiu de recuperar 
tant la seva tipologia associada a la individualitat volumètrica inicial com el seu paper estructurador de 
l’entorn urbà immediat. Tal com va ésser concebut en el moment de la seva construcció. 

   
        Planta àmbit escorxador. Ordenació estat actual                              Ordenació proposta 
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2.4 ACTUACIONS EN EL TRACTAMENT DE L’ESPAI URBÀ. PATRONS COMPOSITIUS.  
      REFERÈNCIES HISTÒRIQUES 
 
L’organització del teixit del nucli antic amb illes de cases de planta de proporcions rectangulars que 
suporten l’edificació entre mitgeres en alineació de vial segons una parcel·lació a doble cara han generat,  
en el moment de plantejar punts d’obertura d’espais per ús públic o esponjament del teixit urbà, un patró 
compositiu propi d’actuacions en cantonada basat en la substitució de parcel·la per espai lliure. 
 
Es proposa continuar i potenciar, si cap, aquest patró compositiu vers possibles noves propostes 
d’esponjament i obertura d’espais públics, la qual cosa permetrà, al nostre entendre, respectar la 
proporció i la relació amb el gra del teixit residencial existent i a la vegada continuar amb una línia 
d’actuació i intervenció identificada des del seu inici amb la pròpia naturalesa del nucli antic de Linyola.  
 
 
 

 
CARRER MAJOR/CARRER CASTELL. ESQUEMA TIPUS   B 

 
 

 
 
 

 
 
 

B 

PROPOSTA TIPUS  ESPONJAMENT ESPAI PÚBLIC – ACTUACIÓ EN CANTONADA 
 
EXEMPLE PROPOSTA CARRER CRISTÒFOL COLON / CARRER JAUMER PRIMER 

A 
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2.5 ACTUACIONS PROPOSADES PER LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL SISTEMA VIARI 
 
Aquestes actuacions es plantegen amb l’objectiu bàsic de reforçar l’esquema concèntric i la continuïtat 
viària pròpia de la radialitat del sistema viari del nucli antic per anar a buscar tendències centrípetes amb 
la relació del centre històric vers les corones de teixit residencial perifèric. 
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Amb el plantejament d’actuacions puntuals i estratègiques d’obertura de vials es vol assolir l’objectiu de 
la millora de la connectivitat radial i la facilitat d’accés en el recorregut a peu entre el centre i la perifèria 
del nucli antic. 
 
Es proposen tres actuacions bàsiques d’obertures de passos: 
 
- Accés de vianants en l’angle nord-est del carrer de l’Església en connexió amb la nova àrea  
  d’aparcaments i d’equipaments N-E. 
 
- Accés de vianants per un estudi de recorregut amb connexió directa des del pla de la Plaça Planell al  
  turó del Castell. 
 
- Prolongació del traçat de l’últim tram del carrer Jaume I fins al carrer Domènec Cardenal a sud per  
  millorar l’accessibilitat radial. 
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2.6 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE PLANTEJAR DIVERSES SUBCLAUS D’ORDENACIÓ  
      DEL NUCLI ANTIC – TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES I DE PARCEL·LA 
 
2.6.1 INTRODUCCIÓ 
 
Considerem que cal revisar l’actual ordenació indiscriminada en tot el nucli antic per profunditat d’illa de   
cases.  
 
Cal generar i impulsar una lògica d’ordenació i regulació, no per profunditat edificable perimetral en illa   
de cases, sinó amb la sensibilitat suficient per establir i regular una lògica d’ordenació similar i basada   
en la lògica de la parcel·lació lligada al seu primer establiment. 
 
Caldria proposar una ordenació que reconegui la parcel·lació original com a l’estructura bàsica 
urbanística directament deudora i relacionada amb les tècniques constructives del moment, la sensibilitat 
a la topografia del terreny i a les necessitats funcionals que generaven les tipologies d’habitatge de cada 
època històrica. 
 
Es creu convenient procedir a analitzar la correspondència de les parcel·lacions amb el seu paper 
relacionat amb els espais urbans que genera i estructura. Entenem que caldrà categoritzar els estudis   
tipològics, arqueològics i de sistemes constructius per èpoques, la qual cosa condiciona a priori, la   
consideració de vàries subclaus d’ordenació. 
 
 
2.6.2 PROPOSTA - METODOLÓGICA 
 
El reconeixement i l’adaptació de les diverses corones de creixement del teixit del nucli antic, segons 
períodes històrics, serien la base de la justificació de les diferents subclaus d’ordenació que podran 
composar i regular el teixit del nucli antic. 
 
Aquesta lectura facilita la comprensió del procés de creixement i formalització de nucli urbà (espais 
públics, jerarquització i parcel·les correspondència amb l’orografia). Especialment pel que fa referència al 
turó de l’antic castell com a nucli fundacional i la seva influència del creixement en corona del teixit urbà. 
 
Aquestes subclaus d’ordenació en el procés de redacció es deduiran i redactaran a partir de les següents 
accions i estudis: 
 
- Estudis tipològics i constructius per èpoques històriques de creixement 
 
- Entenem interessant poder establir una categorització tipològica que puguin reconèixer i tractar les  
  diferents etapes de l’establiment històric i primer de les edificacions que conformen cada teixit i/o  
  subteixit. 
 
- Identificar els diferents sistemes constructius segons les èpoques històriques. Establiment de  
  patologies. Tipus i plantejaments d’actuació sobre el patrimoni construït. 
 
 
Tot això però lligat a les propostes constructives i d’ús de materials així com a estandard de qualitat   
exigit per la normativa i socioeconòmicament demandat per satisfer les necessitats habitacionals i de   
sostenibilitat contemporànies i sempre en relació amb l’entorn patrimonial de l’arquitectura històrica. 
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En definitiva es busca el suport jurídic per poder desenvolupar en l’àmbit del nucli antic una arquitectura 
que possibiliti la mescla d’usos, disminueixi necessitats energètiques, i sempre contextualitzada en 
l’entorn i el clima propi. 
 
 

 
 
 



28 
 

 
2.7 LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI – CATÀLEG DE BENS PROTEGITS 
 
2.7.1 OBJECTIUS GENÈRICS 
 
S’establirà com a funció principal del catàleg de bens protegits la preservació dels valors existents en 
l’àmbit del casc antic i per extensió del municipi per mitjà de l’establiment de mesures urbanístiques de 
protecció jurídica i com a document normatiu. 
 
Es procedirà a la identificació de conjunts i elements patrimonials rellevants i significatius i s’establirà el 
nivell de protecció adequat sobre diversos tipus de béns: arquitectònics, arqueològics i/o paleontològics, 
socioculturals i/o etnològics, naturals, ambientals i/o paisatgístics. 
 
 
2.7.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS EN L’ENTORN URBÀ DEL CASC ANTIC 
 
Pel que fa referència a la relació amb l’entorn del casc antic, en l’elaboració del catàleg per la protecció 
dels béns patrimonials es contemplaran amb la intencionalitat de poder fer efectius els següents 
objectius urbanístics generals: 
 
1. El barri antic ha de recuperar i mantenir la centralitat social, cultural i administrativa de la ciutat. 
 
2. Definir una intervenció sobre el barri que prioritzi la rehabilitació en front de la substitució 
 
3. Identificar, protegir i potenciar els elements d’identitat, el patrimoni arquitectònic i aquells elements  
    necessaris perquè es desenvolupin en el barri altres manifestacions de caràcter històric, cultural,  
    folklòric, etc. 
 
4. Preservació  i potenciació de la relació jeràrquica del teixit urbà vers les peces principals patrimonials o  
    fites urbanes de referència. Control de volumetries i preservació de visuals i perspectives generadores  
    d’identitat (Església, Ajuntament, porxades, canvis d’escala, continuïtats.....) 
    Preservació i conservació de les imatges característiques i constitutives de la identificació i del caràcter  
    del nucli urbà de Linyola. 
 
5. Acompanyar i potenciar l’ordenació i assignació d’usos de les diverses zones (residencial, cultural,  
    comercial, espais verds, serveis, etc.) en que s`han d’organitzar l’espai, objecte d’intervenció:  
    - Zones interrelacionades. 
    - Macla i mixtificació d’usos  
 
6. Valoració i possible catalogació de construccions contemporànies amb valor arquitectònic i capacitat  
    d’integració en el teixit del parcel·lari i la volumetria pròpia del nucli antic. 
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2.8 PLANTEJAMENT D’ÀMBITS DE SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 
 
Donada la complexitat del nucli antic de Linyola entenem que caldrà considerar uns àmbits dels seu teixit 
amb proposta de seguiment arqueològic de les actuacions. Amb la intenció de pautar un treball general i 
progressiu que tingui per objectiu el coneixement més detallat possible de la gènesi del nucli antic de 
Linyola i el seu recinte murallat. Al respecte es podran limitar o definir àmbit i/o faixes d’intervenció i 
seguiment arqueològic. 
 
Per altra banda entenem que podria ser necessari que l’Ajuntament estudiés poder establir una línia 
d’ajuts al seguiment i coneixement arqueològic de cada parcel·la que pugui estar afectada amb l’objectiu 
de promocionar l’acció i de vincular-lo socialment al coneixement i la comprensió general de conjunt 
històric del nucli antic. 
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2.9 LA MOBILITAT I EL TEMPS DE DESPLAÇAMENT PER VIANANT – PROPOSTA D’ÀREES  
      D’APARCAMENT PERIFÈRIC 
 
En l’àmbit conceptual de la disciplina del cronourbanisme i per les ciutats mitjanes es considera ideal a 
escala de barri disposar d’una mobilitat i accessibilitat als serveis bàsics en un marge de temps i una 
distància equivalent a uns 15 minuts a peu. 
 
L’estructura radial i concèntrica i per tant notablement compacta del nucli urbà de Linyola afavoreix de 
manera natural la mobilitat i l’accessibilitat en relació la posició central del nucli antic que es veu 
doblement sol·licitat, considerant fluxos i relacions tant de caràcter centrípet com de caràcter centrífug 
vers el conjunt de la vila. 
 
Fluxos i relacions que es veuen potenciats pels mateixos temps de desplaçament a peu que estan dins 
els estandards considerats òptims per la promoció de l’accessibilitat de la perifèria al centre del nucli 
antic i del nucli antic a la perifèria. 
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2.9.1 MOBILITAT A PEU DEL PERÍMETRE AL CENTRE DEL NUCLI ANTIC 
 
En el cas de Linyola, ciutat petita, on els temps ideals de desplaçament a peu són per proporció 
sensiblement més ajustats, considerem raonable un marge òptim d’accessibilitat de la perifèria del nucli 
antic al centre, compres entre els 3-5 minuts de desplaçaments a peu.  
 
Pel que afecta al nucli antic considerem doncs que les distàncies còmodes i raonables de recorregut a 
peu per vianants serien: 
Tenint en compte una velocitat còmoda de passeig a peu d’uns 3 km/h, suposa una velocitat de 0,83 m/s 
(3 km/h = 3000 m/h /3600 sg/h = 0,83 m/h) 
Distància a peu per un temps de: 3 minuts: 0,83 x (3x60) = 150 m 
                                                      5 minuts: 0,83 x (5x60) = 250 m 
 
Aquestes distàncies estan referenciades, i es poden complir, a partir de l’establiment de la previsió de la 
proposta d’un sistema de tres àrees d’aparcaments perifèrics que facilitarien l’accés de vianants al nucli 
antic de Linyola tot i rebaixant la pressió de circulació del vehicle privat. 
 
Ens referim a les següents àrees o espais: 
 
1. A oest: àmbit de la Plaça Planell. 
2. A nord-est: La faixa longitudinal de darrera l’antic escorxador i paral·lela al carrer Batista i Roca, fins el  
    límit de la variant. 
3. A sud: àmbit del carrer Ramon i Cajal amb confluència amb el Carrer i Travessia de l’Església. 
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2.9.2 MOBILITAT A PEU DEL NUCLI ANTIC AL LÍMIT PERIMETRAL DEL SÒL URBÀ 
 
De manera recíproca la centralitat del nucli antic respecte el nucli urbà de Linyola permet disposar d’un 
temps d’accessibilitat a peu del centre a la perifèria del nucli urbà, on es situen els equipaments de major 
escala, d’uns 10-12 minuts en un rang de distàncies sobre els 500-600 m. 
 
 
2.9.3 CONCLUSIÓ 
 
La facilitat d’accés i el reduït temps necessari respecte la mobilitat urbana a peu derivada de la centralitat 
del conjunt del nucli antic el qualifica, el fa més atractiu i l’insereix en el conjunt urbà de Linyola.  
 
Les actuacions que es puguin proposar en el camp de la mobilitat i l’accessibilitat i la millora de la 
connectivitat del sistema viari han d’anar orientades en aquest sentit: potenciar la qualitat urbana i 
l’interès pel nucli antic de Linyola. 
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2B. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA – OBJECTIUS, ACCIONS I CRITERIS 
 
2B.1 OBJECTIUS I CRITERIS DEL PLA 
 
Amb tot l’exposat es proposen, com a un inici del procés de reflexió i participació en la redacció de la 
proposta per l’ordenació del nucli antic de Linyola pel nou POUM els següents objectius: 
 
 
2B.2 OBJECTIUS GENERALS DE L’ORDENACIÓ 
 
1. El barri antic ha de recuperar i mantenir la centralitat social, cultural i administrativa de la ciutat. 
 
2. Definir una intervenció sobre el barri que prioritzi la rehabilitació en front de la substitució 
 
3. Identificar, protegir i potenciar els elements d’identitat, el patrimoni arquitectònic i aquells elements  
    necessaris perquè es desenvolupin en el barri altres manifestacions de caràcter històric, cultural,  
    folklòric, etc. 
 
4. Preservació  i potenciació de la relació jeràrquica del teixit urbà vers les peces principals patrimonials o  
    fites urbanes de referència. Control de volumetries i preservació de visuals i perspectives generadores  
    d’identitat (Església, Ajuntament, porxades, canvis d’escala, continuïtats.....) 
    Preservació i conservació de les imatges característiques i constitutives de la identificació i del caràcter  
    del nucli urbà de Linyola. 
 
5. Ordenació i assignació d’usos de les diverses zones (residencial, cultural, comercial, espais verds,  
    serveis, etc.) en que s`han d’organitzar l’espai, objecte d’intervenció:  
    - Zones interrelacionades. 
    - Macla i mixtificació d’usos  
 
6. Ordenar els usos, les activitats, la circulació, la comunicació amb la resta de la ciutat i altres servituds  
    que se’n deriven per una millor convivència. Generar i afavorir interconnexions. 
 
7. Establir a l’hora d’esponjar una relació equilibrada entre el volum edificat i les necessitats d’habitabilitat  
    i de serveis de la ciutadania amb criteris de sostenibilitat.  
 
8. Dissenyar un marc d’exigència en les actuacions públiques i privades quan a identitat, ordenació,  
    materials i acabats per aconseguir un entorn de qualitat. 
 
9. Projectar el barri amb solucions de futur que donin resposta a les necessitats del ciutadà del segle  
    XXI. Dotant al barri dels serveis adequats i de els noves tecnologies. 
 
10. Preservar l’entorn i garantir la sostenibilitat ambiental. 
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2B.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 
1. Millorar l’accessibilitat i la connexió viària amb l’entorn. Projectant una connectivitat longitudinal i  
    transversal. 
 
2. Garantir la dotació necessària d’aparcament (interns/externs). 
 
3. Promoure l’establiment d’equipaments culturals i dels serveis necessaris pel seu desenvolupament. 
 
4. Promoure l’activitat comercial, com element dinamitzador de la vida del barri del nucli antic. 
 
5. Intervenir en el sanejament de zones evitant la degradació física del barri. 
 
6. Fomentar i incentivar la preservació dels elements identitaris i patrimonials. 
 
7. Establir els requisits urbanístics necessaris per garantir condicions d’habitatge de qualitat. 
 
8. Fixar, promoure i regular criteris de sostenibilitat energètica en el teixit urbà tant de caràcter actiu com  
    passiu. 
 
9. Regular i definir xarxes infraestructurals de distribució de serveis i d’energia de caràcter col·lectiu i  
    comunitari. 
 
10. Creació d’espais públics i/o col·lectius per fomentar la benestança del ciutadà 
 
11. Fomentar intervencions d’integració social per evitar la marginació i millorar la convivència. 
 
12. Millorar l’entorn alliberant-lo de barreres arquitectòniques en tot el possible. 
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2C. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA – ACCIONS PREVISTES EN EL DESENVOLUPAMENT DE  
       LA PROPOSTA D’EDIFICACIÓ I ORDENACIÓ 
 
A partir dels objectius plantejats es proposen, entre altres, plantejar l’adopció de les següents accions 
bàsiques; 
 
1. Elaborar una normativa urbanística d’activitats, d’usos i habitatge específica pel barri antic. 
 
2. Elaboració d’una normativa d’actuació arquitectònica que reguli els materials i acabats, identificant i  
    potenciant els elements identitaris del barri 
 
3. Establir una normativa d’ajuts i incentius adequats, reals, solvents i generosos, capaços de fomentar la  
    iniciativa privada per la rehabilitació del barri antic. 
 
4. Elaborar normativa que reguli i doni suport legal a l’enderrocament de l’edificació ruïnosa. 
 
5. Elaboració d’un catàleg del patrimoni i d’una normativa que el reguli. 
 
6. Elaborar un pla de circulació viària i de vianants i de comunicació amb la resta de l’estructura urbana. 
 
7. Elaborar un pla de serveis i infraestructures públiques, col·lectives i comunitàries. 
 
8. Elaboració d’un pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials pel barri antic. 
 
9. Elaborar un pla d’Equipaments i Accions Culturals pel barri. 
 
10. Elaborar un pla de Qualitat de vida del barri orientat al benestar de les persones. 
 
11. Elaborar un pla d’integració social del barri. 
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2D. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA - OBJECTIUS I CRITERIS DE CARÀCTER SOCIAL PER LA  
       REGENERACIÓ URBANA 
 
La regeneració urbana entesa com un instrument estratègic per aconseguir un model urbà més 
intel·ligent, sostenible i socialment més inclusiu. 
 
 
2D.1 POLÍTIQUES D’HABITATGE EN RELACIÓ  
 
LA REHABILITACIÓ 
 
- Revitalitzar el mercat d’habitatge social i de lloguer 
- Elaborar un cens d’habitatges buits i anàlisi dels motius per desenvolupar mesures per posar en mercat.  
- Estudiar la possibilitat del recolzament a la rehabilitació de l’habitatge buit com els possibles “Contractes  
  de rehabilitació convinguda”  
- Elaborar un estudi del règim de tinença de l’habitatge – lloguer, ocupació població en atur, treball  
  eventual.... 
- Vetllar per l’adaptació del model immobiliari de la rehabilitació en el nucli antic segons necessitats dels  
  segments  poblacionals.  
 
 
2D.2 CONSIDERACIONS SOBRE LA VISIÓ SOCIAL 
 
Es treballarà amb un enfocament que tingui en compte els tres processos demogràfics principals: 
 
- L’envelliment i la necessitat de barrejar generacions joves i provocar interrelacions socials i  
  intergeneracionals. 
- La multiculturalitat 
- La desigualtat urbana 
 
 
Per la regeneració integrada calen polítiques transversals, preses entre professionals de diferents 
disciplines i els veïns de manera interrelacionada amb la possibilitat de: 
 
- Treballar amb cooperatives i/o agents amb l’administració 
 
- Coordinar polítiques de participació ciutadana 
 
- Coordinar la gestió d’habitatges buits – Generació i recerca de dades 
 
- Entendre l’espai públic com espais socials que facilitin la recuperació del capital social. Utilitzar l’espai  
  per reactivar el barri 
 
- Fomentar el tractament de la infraestructura viària, en principi pensada i dissenyada per resoldre la 
  circulació de vehicles, com a una infraestructura compatible per allotjar activitats, volences i propostes 
  pròpies de l’espai públic 
     
- Fomentar i divulgar polítiques d’aprenentatge i reciclatge i optimització de recursos. 
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2D.3 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES D’APLICACIÓ SOBRE LA VIDA EN ELS BARRIS A  
         REGENERAR 
 
- Conciliar les facetes de la vida, treball, cura, oci, cultura.... 
- Evitar la sensació de fragmentació – la interconnexió amb la resta de ciutat i territori 
- Evitar la desconnexió amb la ciutat – capital econòmic, treball, xarxes de dotacions i mobilitat o de sentit  
  cultural. 
- Generar espais de llocs amb la bellesa de la densitat de lectura i amb sentit històric i de transcendència i  
  visió cap a l’exterior i interrelacionada. 
- Espais base d’una nova economia informal (teletreball, exportació per enviament...) 
- La participació per gestionar la complexitat – aparició de nous grups socials. 
 
 
2D.4 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES D’APLICACIÓ SOBRE LA VISIÓ ECOLÒGICA SOBRE EL  
        TEIXIT DEL NUCLI ANTIC 
 
La visió ecològica afecta: - Rehabilitació d’edificis 

   - Tractament d’espais públics 
      - La producció d’energia local 
      - La mobilitat verda i de proximitat 
      - La gestió de l’aigua (infraestructures) 
      - La gestió dels materials i elements constructius 
      - La remodelació i optimització tipològica existent 
      - La renaturalització de la ciutat. Les tires verdes 
 
 
2D.5 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES D’APLICACIÓ SOBRE LA PROMOCIÓ DE  
         L’AUTOSUFICIÈNCIA I L’AUTONOMIA SOCIAL I ENERGÈTICA SOBRE EL TEIXIT DEL NUCLI  
         ANTIC 
 
Parlem d’autonomia social i també autonomia energètica en el sentit de dotar-nos, com a societat, de les 
nostres pròpies normes per apropiar-nos de l’espai urbà en les seves diferents escales: ciutat, barri, 
carrer, espai col·lectiu... 
 
La tendència a la autosuficiència energètica s`hauria de complementar amb noves formes d’autonomia 
social també reflectides en la configuració de l’espai urbà. 
 
Cal reivindicar i fer possible implementar pel ciutadà “el dret a la ciutat i a la autosuficiència”. Així per 
extensió els ciutadans tendiran a autogestionar-se i es podran reapropiar de l’espai urbà. 
 
Aquest dret pel ciutadà s’expressa, entre altres formes per: 
 
- El dret a la centralitat 
- El dret a produir condicions de diversitat, riquesa i oportunitat social en qualsevol espai urbà (incloses  
  les perifèries). 
- El dret a ocupar un lloc central en la presa de decisions que condueixin a aquest objectiu. 
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2E. OBJECTIU AMBIENTAL D’INCORPORAR L’HABITABILITAT EN L’URBANISME EN  
       ELS ESPAIS PÚBLICS I COL·LECTIUS DEL NUCLI ANTIC 
 
Recents estudis basats en enquestes públiques (Projecte Arturo a Madrid i Projecte Mercè a Barcelona) 
intenten categoritzar aquest concepte, ple de criteris subjectius, amb la introducció de la valoració per 
part de la població dels següents components de qualitat en el disseny i la regulació de l’espai urbà que 
entenem caldria tenir en compte.  
 
Com a síntesi orientativa els espais urbans considerats amb alta habitabilitat responen als següents 
components: 
 
- Barreja d’usos: Alta   
- Superfície d’espai públic respecte l’espai construït: Sobre un 25% 
- Proporció de superfície d’habitatges respecte a altres usos: Sobre un 90% 
- Densitat construïda: Mitja 
- Promig antiguitat edifici: Entorn madur, sobre 65-75 anys 
- Promig qualitat en l’edificació: Alta – 2,57 (0 òptima – 9 deficient) 
 
- Nombre de arbres: Alt 
- Connectivitat: Alta  
- Circulació vehicles: Poca circulació de vehicles i/o presència moderada del vehicle. 
- Proporció d’espai públic: Apreciable 
 
Components que caldrà valorar en el tractament de l’àmbit del nucli antic i per extensió en el POUM  
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3. TRETS BÀSICS DE LA NOVA REGULACIÓ NORMATIVA 
 
 
3.1 OBJECTIUS PEL DESENVOLUPAMENT DE LA NORMATIVA EDIFICATÒRIA PROPOSADA 
 
- Potenciar la tipologia constructiva entre mitgeres pròpia del nucli antic que genera facilitat de renovació  
  i/o rehabilitació. Amb tecnologia constructiva tradicional i senzilla (Low technology) que pot ajudar a fer  
  més viable les actuacions de revitalització. 
 
- L’aprofitament de les condicions constructives, pròpies i constitutives del parc d’habitatge existent (com  
  entre altres les inèrcies tèrmiques, la ventilació creuada, el pati de parcel·la....). 
 
- Aconseguir un habitatge digne, assequible i sostenible, basat en la gestió impulsora i creativa sobre el  
  nucli antic per part de l’administració. 
 
- Recuperar i revertir la tendència a la degradació parcial provocada per l’abandonament a la seva sort  
  del teixit no habitat. 
 
- Cases en desús. Cases no habitades. 
   Elaborar un cens d’habitatges buits i anàlisi dels motius per desenvolupar mesures per posar en mercat.  
 
- Recuperar i aplicar el concepte del projecte urbà en l’àmbit del nucli antic.  
  Entenem el projecte urbà com aquell que engloba i interrelaciona, intencionalitats urbanístiques,  
  components arquitectònics i recursos constructius. 
 
- Preservació  i potenciació de la relació jeràrquica del teixit urbà vers els elements identitaris (1) les peces  
  principals patrimonials o fites urbanes de referència. Control de volumetries i preservació de visuals i  
  perspectives generadores d’identitat (Església, Ajuntament, porxades, canvis d’escala, continuïtats.....) 
  Preservació i conservació de les imatges característiques i constitutives de la identificació i del caràcter  
  del nucli urbà de Linyola. 
 

(1) Elements identitaris (edificacions, equipaments, serveis, entorns, ambients...) entesos com aquells 
símbols capaços d’inferir en els sentiments de la població i en la seva identificació en un lloc així 
com la seva pertinença a la comunitat i el seu espai comú. 
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3.2 CONSIDERACIONS PRÈVIES PEL DESENVOLUPAMENT DE LA NORMATIVA  
 
L’avanç de la normativa contemplaria el desenvolupament dels següents conceptes: 
 
- Anàlisi de l’estat actual – Elements que conformen la imatge urbana i el caràcter del nucli antic. 
Condicions de control i regulació de la imatge urbana 
 
- Dispersió de materials en façanes de construcció moderna. 
- Presència generalitzada de paraments d’obra vista en contrast amb el tractament tradicional de  
  revestiment continu amb morter de calç. 
- Cornisa o ràfec de coronament i/o protecció de les façanes. Tendència general a la pèrdua d’aquests  
  elements en noves construccions. 
- Carta de colors – Actual dispersió de colors i materials. Proposta d’establiment i adopció d’una carta de  
  colors propis segons cromatismes de la geologia de la zona. 
- Regulació de la composició d’obertures en façana. Proposta de recuperació de la composició per eixos  
  verticals, proporció vertical d’obertures i predomini del ple sobre el buit. Esquema compositiu dels llenç  
  de façana, propi de la tipologia constructiva tradicional per mur i paret de càrrega indissociables en la  
  gènesi i comprensió del nucli antic de Linyola. 
- Introducció dels brancals de façana entre límits de parcel·la per respectar i remarcar la condició de  
  carrer corredor generat pels plans o llenç de façana del teixit residencial. 
- Tractament de mitgeres entenent-les com una façana més, donat el possible establiment de la proposta  
  de l’esgraonat de la volumetria per raons d’assolellament i higienització del teixit residencial. 
 
 
3.3 AVANÇ DE LA NORMATIVA 
 
3.3.1 LA COMPOSICIÓ DE FAÇANES I ELS MATERIALS I L’ALÇADA REGULADORA MÀXIMA –  
         ASSOLELLAMENT 
 
Es proposa una normativa reguladora de paràmetres urbanístics plantejada i enfocada des de la pròpia 
parcel·la entesa com la unitat constitutiva del teixit residencial que genera el nucli antic de Linyola. 
 
Els àmbits dels espais urbans més genuïns i propis del nucli antic són aquells que encara preserven les 
façanes originals íntimament lligades a la dimensió i proporció del teixit del parcel·lari i la tipologia 
edificatòria tradicional que suporta. 
 
Aquestes façanes que generen l’esperit i la imatge pròpia del teixit residencial del nucli antic estan 
organitzades i composades de manera simple i senzilla per murs de càrrega amb obertures organitzades 
per eixos de component vertical i amb tendència de predomini del ple sobre el buit. Coronades per un 
ràfec de protecció, d’altura promig PB + 2 Plantes pis i amb acabat superficial amb revestiment continu 
sobre mur de paret de pedra  bastits amb morter de calç. 
 
Per raons de caràcter patrimonial i de sostenibilitat per conservació, reutilització i recuperació, l’objectiu 
de la normativa específica pel nucli antic serà el de preservar i potenciar aquestes característiques 
formals i constructives que defineixen la imatge genuïna del teixit residencial que defineix i formalitza 
l’espai urbà del nucli antic. 
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                                                                              Vista carrer tipus 
 

 
 

En quan a l’assolellament es regularà la graduació del nombre de plantes i altura màxima respecte 
l’assolellament en funció de l’orografia i l’amplada de carrers segons l’esquema conceptual adjunt. 
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3.3.2 INTRODUCCIÓ D’UNA ORDENANÇA DE PROTECCIÓ TIPOLÒGICA – EDIFICACIÓ ENTRE  
         MITGERES 
 
L’ordenança podria establir el sistema de murs de càrrega com a sistema constructiu preferent per 
garantir la compatibilitat dels sistemes estructurals emprats i mantenir les condicions ambientals del teixit 
urbà. 
 
Definiran parcel·les que han d’ésser objecte d’actuacions coherents amb la tipologia i la imatge urbana 
de l’entorn. 
 
Proposar la conservació del parcel·lari existent. Considerant l’estructura parcel·lària existent com un 
element compositiu a respectar i interpretar. 
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3.3.3 EL PATI INTERIOR DE PARCEL·LA COM A ELEMENT ESTRUCTURADOR 
 
Es proposa la introducció en les ordenances reguladores del pati interior de parcel·la, amb les seves 
diferents modalitats, com a element estructurador de les edificacions pròpies del teixit del nucli antic. 
 
Considerant els patis com espais a través dels quals els habitatges ventilen, regulen passivament la seva 
climatització i reben il·luminació natural i a la vegada exerceixen una funció estructurant en la tipologia de 
l’edifici i la seva relació amb la parcel·la. 
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3.3.4 FOMENT I FACILITACIÓ DE PAS PER XARXES COL·LECTIVES I/O COMUNITÀRIES 
 
Delimitació de caràcter jurídic i concreció formal d’una faixa horitzontal en les façanes, amb ordenació   
d’alineació de vial, situada entre PB i P1 reservada al pas de xarxes d’instal·lacions de gestió i caràcter  
col·lectiu i/o comunitari amb previsió de connexió a sistema general que també podrà disposar d’àmbits 
de pas soterrats en espais públics. 
 
 
 
 
 
 
Cervera, maig de 2021 
 
 
 
 
ANTONI MARTÍ FALIP 
Arquitecte 
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