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Objecte
El present document pretén la descripció, justificació i delimitació de la suspensió de
tramitació d’instruments de planejament i de gestió urbanística i de l’atorgament de
llicències urbanístiques en el marc de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de La Pobla de Lillet.
Per tal d’assolir els objectius pretesos amb el desenvolupament del POUM, es considera
convenient acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de
parcellació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’installació o ampliació d’activitats i usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits en què es
preveuen noves determinacions del POUM que podrien comportar una modificació del
règim urbanístic i en els àmbits en què les noves determinacions es preveu que
pretendran assolir altres objectius urbanístics, d’acord amb el present document i els
plànols aportats i de conformitat amb allò que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010 pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Un cop aprovat inicialment el POUM, es
podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament, sempre que no es posi
en risc l’aplicació del nou planejament una vegada sigui definitivament aprovat, això a la
llum del què disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Pel que fa a la durada, d’acord amb l’article 74.1 del DL 1/2010, abans citat, la suspensió
de tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística i llicències, en el marc de
l’aprovació inicial del POUM, si no s’ha adoptat cap acord de suspensió potestativa
prèviament, tindrà una durada màxima de dos (2) anys. Atès que en el cas que ens
ocupa no consta cap suspensió potestativa de tramitacions i llicències acordada
anteriorment, la vigència de la present suspensió preceptiva abastarà un termini de dos
(2) anys,
Procedència de la suspensió preceptiva de tramitacions i llicències
La procedència de la suspensió preceptiva de tramitacions i llicències queda justificada
per la pròpia legislació urbanística, atesa l’obligació que disposa l’article 73.2 del DL
1/2010 i els articles 101 i 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Considerant el que disposa l’article 74 del DL 1/2010, escau indicar que en els àmbits
delimitats objecte de la suspensió de tramitacions i llicències fa més de 3 anys que no s’ha
acordat cap suspensió per a idèntica finalitat.

Àmbit i justificació de llur delimitació.
La suspensió de tramitacions i llicències comprèn la delimitació de 3 àmbits:
-Àmbit de suspensió 1: Inclou totes les zones d’aprofitament privat del sòl urbà consolidat
atès que el POUM de La Pobla de Lillet proposa modificar la qualificació i els seus
paràmetres reguladors.
En aquest àmbit se suspèn l’atorgament de llicències de parcellació de terrenys,
d’edificació d’obra nova, d’installació de noves activitats i/o nous usos i de moviment de
terres. Amb tot, es podran atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament.
-Àmbit de suspensió 2: Inclou tots els àmbits de planejament urbanístic derivat i els àmbits
de gestió urbanística tant en sòl urbà consolidat com en sòl urbà no consolidat planificats
pel POUM de La Pobla de Lillet atès que el POUM proposa reajustar els límits i els
paràmetres reguladors de les Normes vigents i proposa delimitar nous àmbits de
planejament i gestió urbanística.
En aquest àmbit se suspèn la tramitació de tots els plans urbanístics derivats, dels projectes
de gestió urbanística, projectes d’urbanització, l’atorgament de llicències de parcellació
de terrenys, d’edificació d’obra nova, d’installació de noves activitats i/o nous usos i de
moviment de terres. Amb tot, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències
fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament.
-Àmbit de suspensió 3: Inclou la totalitat del sòl no urbanitzable atès que el POUM de La
Pobla de Lillet proposa modificar la seva qualificació i les seves determinacions bàsiques.
En aquest àmbit se suspèn l’atorgament de llicències d’edificació d’obra nova,
d’installació de noves activitats i/o nous usos i de moviment de terres. Amb tot, es podran
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament.
Cal assenyalar, com a norma general en els 3 àmbits que, aquelles cessions prescriptives
dins de sectors o àmbits que prevegi el POUM que es formula, podran desenvolupar-se
encara que estigui vigent la suspensió de tramitacions i llicències prescriptiva, sempre i
quan esdevingui de caràcter complementari i compatible a aquelles que prevegi el
planejament vigent.
En el plànol adjunt al present document queden grafiats els àmbits inclosos en la
delimitació objecte de suspensió de tramitacions i llicències d’acord amb l’article 102 del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Aquesta suspensió té per objecte permetre el desenvolupament dels objectius del POUM,
evitant la consolidació d’iniciatives que poguessin condicionar el nou model urbanístic
proposat. Es tracta d’impossibilitar que es produeixin actuacions urbanístiques que
impedeixin la viabilitat de les propostes plantejades pel POUM.

