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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

L’objecte del present document és la redacció del Document Ambiental Estratègic de la 

Modificació Puntual núm. 1 de les Normes del Planejament Urbanístic, municipis de 

Ponent, del terme municipal d’Ossó de Sió. 

Concretament, es preveu la incorporació d’un nou article relatiu a la regularització dels 

parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, tals com les que detalla l’Article 6.1, apartats a 

i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls a les energies renovables, en sòl no urbanitzable en el municipi d’Ossó 

de Sió, en el sentit de limitar la distància mínima a la que s’han de situar aquest tipus 

d’instal·lacions respecte de la línia perimetral del sòl urbà no urbanitzable, així com també 

indicar les directrius bàsiques per emplaçar les plantes en la resta de sòl no urbanitzable 

del municipi. 

La proposta de modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic, municipis de 

Ponent, es localitza en el mateix terme municipal d’Ossó de Sió, afectant el sòl no 

urbanitzable en la seva totalitat. Tal com estableix el projecte de modificació puntual, l’àmbit 

de la modificació puntual ha estat definit d’acord amb les delimitacions del planejament 

vigent actualment i les preexistències físiques de l’emplaçament, com ara: els elements 

geogràfics i arquitectònics i els límits de propietat. 

L’objecte del present Document Ambiental Estratègic és el d’avaluar les afeccions sobre el 

medi que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i el desplegament de la modificació 

puntual, i així prevenir els impactes i definir i analitzar l’estratègia envers el 

desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit el pla.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Aquesta modificació núm.1 de les Normes de Planejament Urbanístic, municipis de Ponent, 

en el terme municipal d’Ossó de Sió es redacta per encàrrec d’aquest mateix Ajuntament, 

amb l’objectiu d’incorporar un nou article relatiu a la regularització dels parcs eòlics i plantes 

solars fotovoltaiques, tals com les mencionades anteriorment, en sòl no urbanitzable en el 

municipi d’Ossó de Sió. 
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Tal com menciona la memòria de la present proposta de modificació puntual: 

“L’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per al Llei 3/2012, estableix que les 

propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 

necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics 

i privats concurrents. 

Per altra banda, l’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per al Llei 3/2012, relatiu 

a les directrius per al planejament urbanístic, estableix:  

1.Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 

perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en 

benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat 

de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i 

tecnològics. 

3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès 

especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i 

ha d'incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les 

instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i 

no comportin un demèrit 

per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic 

existents a l'entorn. 

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori 

dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que en 

garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

D’ençà de l’aprovació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per 

a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, ha crescut l’interès per tal de 

situar instal·lacions destinades a la producció d’energia solar en la majoria dels municipis. 

Es per això, que des de l’Ajuntament d’Ossó de Sió, s’ha cregut convenient regular aquest 

tipus d’instal·lacions per a que no suposi un impacte desmesurat en els nuclis que 

conformen tot el terme municipal.” 

  

1.3 MARC NORMATIU 

En aquest context, i d’acord amb l’establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental (AA) (BOE núm. 296, 11.12.13), cal realitzar l’avaluació ambiental estratègica 

simplificada de les Normes de Planejament Urbanístic de la modificació plantejada, per 

analitzar els possibles efectes significatius del mateix sobre el medi ambient. 
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La modificació puntual pretén incorporar un nou article a les Normes de Planejament 

Urbanístic del municipi d’Ossó de Sió, establint una distància mínima de 500 metres per  

les instal·lacions destinades a la producció d’energia eòlica i solar, tals com les que detalla 

l’Article 6.1, apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 

per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables,  entorn als 4 nuclis urbans 

del municipi. Alhora, aquest article estableix les premisses bàsiques que han de complir les 

futures les instal·lacions que quedin fora d’aquest límit.   

El marc legal aplicable a aquesta tramitació ve definit per: 

Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21 

al 24 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 

normativa.  

D’acord amb la disposició derogatòria de la Llei 21/2013, aquesta és d’aplicació com a 

legislació bàsica a les comunitats autònomes transcorregut el termini d’un any des de la 

seva entrada en vigor en cas que no s’hagi aprovat nous textos normatius adaptats a 

aquesta llei, és a dir, és d’aplicació en el territori català a partir del 12 de desembre de 

2014.  

D’altra banda, l’avaluació ambiental estratègica s’integra en la tramitació del Pla parcial 

seguint el procedint establert en la següent legislació. 

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

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya. 

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

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa 

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
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comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 

sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

L’apartat d) de l’art. 8 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

especifica que s’hauran de sotmetre a Avaluació Ambiental en funció de decisió prèvia els 

plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat 

objecte d’avaluació ambiental.  

Tenint en compte el marc de la nova Llei 21/2013, es sol•licita d’inici de l’avaluació 

ambiental estratègica simplificada d’acord al seu article 29, i per aquest motiu la 

documentació del pla s’acompanya d’un Document ambiental estratègic.  

 

2 DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA 

2.1 OBJECTIUS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREDETERMINATS 

En aquest apartat es detallen els diferents objectius de protecció ambiental fixats en els 

diferents àmbits, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic 

que facin referència i siguin aplicables en l’àmbit d’estudi que es desenvolupa en el present 

document.  

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Nivell comunitari: 

o VII Programa de medi ambient de la Unió Europea. 

o Estratègia europea de desenvolupament sostenible. 

Nivell estatal:  

o Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible. 

Nivell autonòmic: 

o Pacte Nacional per les Infraestructures. 

 

OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Nivell internacional: 

o Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992). 

o Conveni de Rio sobre la diversitat biològica (1992). 
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Nivell comunitari: 

o Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995). 

o Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (2011) i Pla d’acció per a la 

biodiversitat (2006). 

o Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

flora silvestres. 

o Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30/11/2009, relativa 

a la conservació de les aus silvestres. 

Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola per a la conservació i ús sostenible de la Diversitat Biològica 

(1999). 

o Reial Decret 1997/1995 de 07/12/1995, pel que s’estableixen mesures per a 

contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals 

i de la fauna i flora silvestres. 

o Llei 43/2003, de 21/11/2003, de forests.  

o Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la que es modifica la llei 43/2003, de 21 de 

novembre, de forests. 

o Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 

de novembre, de forests. 

o Reial Decret 1274/2011, de 16/09/2011, pel que s’aprova el Pla estratègic del 

patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la llei 42/2007, de 

13/12/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

o Reial Decret 556/2011, de 20/04/2011, per al desenvolupament de l’Inventari 

Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 

o Reial decret 630/2013, de 02/08/2013, pel que es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 

Nivell autonòmic: 

o Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. 

o Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (2006).  
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o Ordre de 5 de novembre de 1984, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

o Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, incloent plans derivats com el Pla 

d’Espais d’Interès Natural, l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari 

d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. 

o Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres monumentals, d’interès 

comarcal i local. 

o Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals i les ordres 

que el despleguen.  

o Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès 

comarcal i d'interès local, estableixen el procediment per a la declaració d'arbres i 

arbredes monumentals i les ordres que el despleguen.  

o Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès 

Natural i les modificacions posteriors.  

o Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya i les modificacions posteriors. 

o Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

o Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 

en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

o Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals i les seves modificacions. . 

o Decret 172/2008, de 26 d’agost, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 

creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

o Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, 

descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora 

amenaçada de Catalunya.  

o Llei 1/1995 d'aprovació del Pla territorial general de Catalunya. 

Nivell territorial i supramunicipal: 

o Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida). 
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o Pla de gestió i Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels ENP de 

la Plana de Lleida setembre 2010 ENP de la Plana de Lleida; Volum I. Memòria 

descriptiva i Diagnosi 

AIGUA 

Nivell comunitari: 

o Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, 

per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües 

(Directiva Marc de l’Aigua, DMA) i les modificacions posteriors. 

o Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 

2008, relativa a les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la política d’aigües 

Nivell estatal: 

o Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic i les modificacions posteriors. 

o Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei d’Aigües i les modificacions posteriors.  

o Reial Decret – Llei 4/2007, de 13 d’abril, per el que es modifica el text refós de la 

Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

o Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de 

seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat 

ambiental i les seves modificacions.  

Nivell autonòmic: 

o Decret legislatiu 3/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 

d’aigües a Catalunya i les modificacions posteriors. 

o Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) i Pla de 

Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 2003 (PSARI 2003). 

o Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals 

i d'ecoeficiència en els edificis. 
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MEDI AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Nivell comunitari: 

o Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental i les 

modificacions posteriors. 

o Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més 

neta a Europa i les modificacions posteriors.  

Nivell estatal: 

o Llei 37/2003 de 17 de novembre, de Soroll i les modificacions posteriors. 

o Reial Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 

37/2003, de 17 de novembre, des Soroll i les modificacions posteriors.  

o Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 

17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 

emissions acústiques. 

o Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera i les 

modificacions posteriors.  

o Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

o Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre de 2008, per el que s’aprova el 

Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 

instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

Nivell autonòmic: 

o Llei 22/1983 de 02 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric i les 

modificacions posteriors.  

o Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació de mapes de vulnerabilitat i capacitat 

del territori referits a la contaminació atmosfèrica.  

o Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn i les modificacions posteriors.  

o Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i les 

modificacions posteriors.  
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o Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i les modificacions 

posteriors.   

o Decret 245/2005, de 08 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració 

dels mapes de capacitat acústica. 

o Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 

els annexos. 

 

PRESERVACIÓ DE SÒLS 

Nivell estatal: 

o Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de sòl i rehabilitació urbana. 

RESIDUS 

Nivell comunitari: 

o Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i Consell del 19 de novembre de 2008.  

Nivell estatal: 

o Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

Nivell autonòmic: 

o Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i les seves 

modificacions.  

o Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus i les seves modificacions.  

o Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica (Modificació 

d’aspectes relacionats amb residus). 

o Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el 

sector públic (Modificació d’aspectes relacionats amb residus).  

o Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el programa general de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20). 

http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_8_2008.pdf
http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_9_2011.pdf
http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_2__2014_mesures.pdf
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o Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 

(PINFRECAT20). 

o Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

(Modificació d’aspectes relacionats amb residus). 

 

CANVI CLIMÀTIC 

Nivell internacional: 

o Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. 

o Protocol de Kyoto. 

Nivell comunitari: 

o Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I (2008-2012). 

o Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC II (2005-2010). 

o Acord del Paquet legislatiu Energia i Clima, del 6 d’abril de 2009, el Consell 

Europeu, que conté les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les 

energies renovables. 

o Objectius climàtics i energètics 2030. 

o Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 d’octubre de 2003 

per la que s’estableix un règim pel comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle a la Comunitat y per la que es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.  

Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta, horitzó 2007-2012-2020 

(EECCEL), aprovada pel Consell Nacional del Clima de 25 octubre de 2007 i el 

Consell de Ministres de 2 de novembre de 2007. 

o Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regulen el règim del comerç de drets 

d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.  

o Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 

Nivell autonòmic: 

o Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 

http://residus.gencat.cat/web/sites/residus/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/Llei_3_2015.pdf
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o Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC) Horitzó 2013-2020, 

novembre 2012. 

o Informe de progrés a Catalunya del compliment dels objectius de Kyoto. Febrer 

2020. 

o LIei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. 

o DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

 

PAISATGE 

Nivell comunitari: 

o Conveni europeu del paisatge. 

Nivell autonòmic: 

o Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge. 

o Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, 

de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge. 

Altres nivells: 

o Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida. 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE 

Nivell comunitari: 

o Llibre Blanc de la Comissió Europea COM (2001) 370 “La política europea de 

transports al 2010”. 

o Reglament 1315/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre 

de 2013, sobre les orientacions de la Unió per al desenvolupament de la Xarxa 

Transeuropea de Transport, i per la que es deroga la Decisió nº 661/2010.  

Nivell estatal: 

o Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. 

o Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT). 
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Nivell autonòmic: 

o Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

o Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius nacionals de 

mobilitat. 

o Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de 

la mobilitat generada. 

o Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya. 

 

INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ 

Nivell estatal: 

o Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions i les seves 

modificacions. 

o Reial decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.  

o Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que 

estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a 

les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront 

d'emissions radioelèctriques.  

Nivell autonòmic: 

o Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de 

telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació i les seves 

modificacions.  

 

URBANISME 

Nivell estatal: 

o Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei del sòl. 

Nivell autonòmic: 

o Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4734/06270153.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/4734/06270153.pdf
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o Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

o Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 

de la legalitat urbanística. 

o Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 

d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

o Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

o Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats o serveis dels ens locals (ROAS). 

o Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

o Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme. 

Altres nivells: 

o Normes de Planejament Urbanístic Municipis de Ponent. 

 

2.2 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

A continuació es detallen els objectius específics plantejats en la modificació esmentada, 

tot tenint en compte els objectius de protecció predeterminats en l’àmbit internacional, 

estatal, autonòmic o comarcal que estiguin relacionats amb l’àmbit d’actuació que el 

present document ocupa. 

A més a més, es defineixen els objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del 

pla, que ha de garantir l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. Es tenen en 

compte els següents aspectes:  

- Model territorial i ocupació el sòl  

- Cicle de l’aigua 

- Qualitat de l’aire 

- Ambient atmosfèric.  

- Gestió de materials i residus  

- Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural  



 

 

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC (DAE). 
Modificació puntual núm. 1 de les Normes de Planejament Urbanístic.  
Municipis de Ponent. Municipi d’Ossó de Sió.        Pàgina 18 de 84 

- Qualitat del paisatge 

Els objectius ambientals definits a continuació corresponen amb els aspectes considerats 

en els articles 3 i 9 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei d'urbanisme, i alhora defineixen els criteris ambientals relacionats. Aquests 

objectius es ponderen de forma jerarquitzada en funció de la seva importància relativa. 

 

OBJECTIU GENERAL A. Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum del 

sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient.  

Objectiu específic A-2: Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat 

d’acollida del territori. 

A-2.2: Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès 

natural baix.  

A-2.3: Evitar la fragmentació territorial, i, si és el cas, promoure actuacions 

desfragmentadores. 

A-2.4: Conservar la biodiversitat i mantenir la permeabilitat ecològica del 

territori. 

Objectiu específic A-4: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, 

bo i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.  

A-4.6: Regulació acurada dels usos i de l’edificació en el sòl no urbanitzable.  

Objectiu específic A-5: Preservar els espais i elements de valor rellevant del 

territori, en equilibri amb les necessitats econòmiques i socials del territori. 

A-5.1: Preservació dels espais i elements de valor rellevant del territori, en 

equilibri a les necessitats econòmiques i socials del territori 

 

OBJECTIU GENERAL B. Cicle de l’Aigua: Comptabilitzar el planejament amb el cicle 

natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial 

globalment eficient.  

Objectiu específic B-1: Prevenir els riscs hidrològics. 
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B-1.1: Delimitació de zones inundables. Regulació estricta d’usos i prohibició 

d’edificacions en zones inundables.  

 

OBJECTIU GENERAL F: Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en 

general: conservar la biodiversitat territorial i altres elements d’interès natural, i 

promoure’n l’ús sostenible. 

Objectiu específic F-1: Establir, com element bàsic i vertebrador del model 

territorial, una xarxa d’espais d’interès natural, físicament contínua i connectada 

amb les xarxes territorials exteriors i amb els espais lliures urbans. 

F-1.2 Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès 

comunitari i dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari d’acord amb la 

Directiva d’hàbitats, amb una especial atenció als hàbitats de protecció 

prioritària. Incloure mostres suficients d’altres hàbitats naturals i 

seminaturals no representats o insuficientment representats. 

 

OBJECTIU GENERAL G: Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de 

planejament territorial i urbanístic i garantir-ne la qualitat.  

Objectiu específic G-2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment 

regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, 

econòmics i ambientals. 

G-2.2: Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions 

d’implantació, les característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels 

usos i de les edificacions admissibles.  

G-2.5: Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais 

periurbans.  

G-2.6: Establir mesures d’aplicació directa per a l’ordenació de 

l’emplaçament d’instal·lacions de generació d’energia eòlica i solar, tals com 

les que es mencionen a l’Article 6.1, apartats a i b del Decret Llei 16/2019, 

de 26 de novembre. 
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2.3 JERARQUITZACIÓ D’OBJECTIUS 

Els objectius ambientals han de plantejar-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau 

d’importància relativa, amb la intenció de que aquells objectius que siguin prioritaris o 

essencials es diferenciïn.  

En aquest cas, per tal de jerarquitzar objectius, s’ha valorat l’objectiu en funció de dos 

criteris: 

• Rellevància de l’objectiu: Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió, 

tenint en compte la realitat física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla 

objecte d’avaluació. 

• Aplicabilitat de l’objectiu: Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint 

en compte l’abast i l’escala del pla, per a incidir sobre les causes i possibles 

solucions de l’objectiu en qüestió.  

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga una valoració en funció de si la seva 

importància/incidència és alta (3), mitja (2) o baixa (1). A través de la suma de la valoració 

feta sobre la rellevància i aplicabilitat de cada objectiu aconseguirem dur a terme la 

jerarquització d’aquests. Nivells de jerarquització establerts: 

NIVELL DE JERARQUITZACIÓ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris De 1 a 4 

 

Objectiu Rel Apl. Jerarquització ∑ 

Objectiu específic A-2: Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat 

d’acollida del territori. 

A-2.2: Situar les àrees d’expansió urbana sobre 
espais adequats d’interès natural baix.  

3 3 6 

A-2.3: Evitar la fragmentació territorial, i, si és el 
cas, promoure actuacions desfragmentadores. 

3 3 6 

A-2.4: Conservar la biodiversitat i mantenir la 
permeabilitat ecològica del territori. 

2 3 5 

Objectiu específic A-4: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no 

urbanitzat, bo i mantenir-ne o, si és el cas, recuperar-ne l’estructuració 

orgànica.  

A-4.6: Regulació acurada dels usos i de 
l’edificació en el sòl no urbanitzable. 

3 3 6 
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Objectiu Rel Apl. Jerarquització ∑ 

Objectiu específic A-5: Preservar els espais i elements de valor rellevant del 

territori, en equilibri amb les necessitats econòmiques i socials del territori. 

A-5.1: Preservació dels espais i elements de 
valor rellevant del territori, en equilibri a les 
necessitats econòmiques i socials del territori. 

3 3 6 

Objectiu específic B-1: Prevenir els riscs hidrològics. 

B-1.1: Delimitació de zones inundables. 
Regulació estricta d’usos i prohibició 
d’edificacions en zones inundables. 

3 2 5 

Objectiu específic F-1: Establir, com element bàsic i vertebrador del model 

territorial, una xarxa d’espais d’interès natural, físicament contínua i 

connectada amb les xarxes territorials exteriors i amb els espais lliures urbans. 

F-1.2 Garantir la presència de mostres 
suficients dels hàbitats d’interès comunitari i 
dels hàbitats d’espècies d’interès comunitari 
d’acord amb la Directiva d’hàbitats, amb una 
especial atenció als hàbitats de protecció 
prioritària. Incloure mostres suficients d’altres 
hàbitats naturals i seminaturals no representats 
o insuficientment representats. 

2 3 5 

Objectiu específic G-2: Gestionar el paisatge per garantir-ne el manteniment 

regular i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, 

econòmics i ambientals. 

G-2.2: Regulació adequada en sòl no 
urbanitzable de les condicions d’implantació, les 
característiques tipològiques i els paràmetres 
bàsics dels usos i de les edificacions 
admissibles.  

3 3 6 

G-2.5: Ordenar acuradament les vores dels 
teixits urbans i els espais periurbans.  

3 3 6 

G-2.6: Establir mesures d’aplicació directa per a 
l’ordenació de l’emplaçament de instal·lacions 
de generació d’energia eòlica i solar, tals com 
les que es mencionen a l’Article 6.1, apartats a i 
b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre. 

3 3 6 
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3 DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

3.1 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

La planificació urbanística de l’àmbit d’estudi ha d’harmonitzar-se amb els diferents plans i 

programes existents i futurs. 

3.1.1 Instruments de planificació ambiental 

▪ Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 (LIC/ZEC+ZEPA) 

A nivell autonòmic, es creà el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 

328/1992, el 14 de desembre. És l'instrument de planificació de nivell superior que 

estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del 

conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla 

territorial de Catalunya (1995). 

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: 

• Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa 

paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya 

• Donar una protecció bàsica a aquests espais. 

D’altra banda, a nivell estatal i posteriorment a la creació del PEIN, es crea la Xarxa Natura 

2000. El seu marc de referència va ser la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni 

Natural i de la Biodiversitat (modificada per la Llei 33/2015, de 21 de setembre), que 

transposava la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 (Directiva Hàbitats) 

i la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 de abril de 1979 (Directiva d’aus; Actualment, 

derogada per la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 30 de 

novembre de 2009). 

La Xarxa Natura 2000, és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer 

compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat 

humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels 

hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. Els espais inclosos dins la Xarxa Natura 

2000 són aquells que són considerats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC) i les 

Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). 

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya, i també els que 

s’engloben dins la Xarxa Natura 2000, es van incloure al PEIN. 
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Gran part del terme municipal d’Ossó de Sió, està inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i del 

PEIN.  

El nord del municipi es troba considerat com a Zona d’Especial Protecció de les Aus 

(ZEPA). Al sud del municipi, a més a més de ZEPA, també es considera una Zona 

d’Especial Conservació (ZEC). 

Imatge 1. Àrees incloses dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Departament de Territori i Sostenibilitat 

(Generalitat de Catalunya). 
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Taula 1. Figures de protecció a Ossó de Sió. 

Figura de protecció CODI Nom ZEC ZEPA 

PEIN; Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge 

PSI / ES510256 
Plans 
de Sió 

- - 

Xarxa Natura 2000 

Codi ZEPA: ES0000478 
Plans 
de Sió 

No Sí 

Codi ZEC o LIC: ES5130036 

Codi ZEPA: ES0000478 

Plans 
de Sió 

Sí Sí 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Tal com mostra l’anterior imatge, dins del límit de 500 metres de la proposta, trobem que 

també s’inclouen petites àrees de la Xarxa Natura 2000 i PEIN.  

Cal mencionar, que d’acord amb allò que estableix l’Article 9.1.f del Pla de Gestió i Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels ENP de la Plana de Lleida; Volum 

III; els sòls classificats com a Espais Naturals Protegits, entre els quals s’inclou l’espai 

natural protegit de Plans de Sió (Xarxa Natura 2000 i PEIN), no s’hi poden implantar 

instal·lacions industrials de generació o emmagatzematge d’energia, incloses, les 

instal·lacions eòliques, fotovoltaiques, termosolars o anàlogues. 

 

3.1.2 Instruments de planificació territorial 

▪ Pla Territorial General de Catalunya. 

El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març, la 

qual defineix sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat 

territorial. Els objectius marcats per aquest Pla responen a: 

• Potenciar el desenvolupament. 

• Equilibrar el territori. 

• Ordenar el creixement. 

Aquest últim objectiu especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el 

medi, assegurant serveis i equipaments. 

A part dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dona 

valors de protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais 

forestals (sòls d’especial interès forestal). 
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El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements 

de patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials. 

Els criteris o objectius del Pla són els següents: 

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

• Moderar el consum del sòl. 

• Afavorir la cohesió del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes. 

• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

 

▪ Pla Territorial Parcial de les Terres de Lleida  

El Pla Territorial General de Catalunya va establir sis àmbits funcionals per a la formulació 

dels plans territorials parcials (PTP), modificats per la Llei 24/2001, de 31 de desembre. En 

data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla Territorial Parcial de 

Ponent (Terres de Lleida). 

Aquest estableix diverses estratègies, directrius i determinacions per a l’àmbit d’actuació 

subjecte a aquest document, tal com es pot observar en la següent figura: 
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Imatge 2. Classificació del sòl segons determina PTPP 

 

Font: Pla Territorial Parcial de Comarques de Ponent. 
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Sistema d’assentaments urbans  

El municipi d’Ossó de Sió es troba inclòs dins el sistema Agramunt. Abasta la part central de la 

Ribera de Sió, estructurada al voltant d’aquesta polaritat. Inclou 14 nuclis repartits entre 4 

municipis: Agramunt, Ossó de Sió, Preixens i Puigverd d’Agramunt. 

El Pla Territorial de Ponent fixa pel municipi d’Ossó de Sió diferents tipus de creixement. 

Pel nucli de Bellver d’Ossó, es determina un creixement denominat “moderat”, entenent que el 

creixement es considera adequat en una certa mesura.  

Com és el cas d’aquest nucli, en aquells nuclis de mitjana o petita dimensió urbana que, sense 

l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, pel seu paper estructurant i per les seves 

condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física 

com a àrees urbanes. 

D’altra banda, pels nuclis d’Ossó de Sió, Montfalcó d’Ossó i Castellnou d’Ossó, es determina una 

“Millora i compleció” per aquests, entenent que no es donen circumstàncies adequades per a un 

creixement significatiu en extensió, i per tant, s’estableixen alternativament, en funció dels 

objectius d’ordenació territorial, les estratègies de canvis d’ús i reforma interior, i de millora 

urbana i compleció.  

Com és el cas d’aquests nuclis, l’objectiu d’aquesta estratègia de millora i compleció és la 

recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la 

residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a la 

segona residència de reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala.  

No obstant a aquestes estratègies assignades, no significa que pels nuclis d’Ossó de Sió, 

Montfalcó d’Ossó i Castellnou d’Ossó, no hi pugui haver un possible creixement urbà.   

Sistema d’espais oberts 

El Pla atorga protecció especial a aquells sòls no urbanitzables en què concorren valors que 

justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformació que els 

poguessin afectar. Aquesta categoria comprèn els sòls que formen part d’àmbits de protecció 

establerts en la normativa sectorial i els que el Pla considera que cal preservar. 

Gran part del terme municipal d’Ossó de Sió es troba dins de PEIN, amb 5.289,55 ha. Mosaic de 

conreus de secà amb abundants marges i bosquines de carrasca que permeten la presència d’us 

estèpiques i rapinyaires, alhora que també es troba en gran part dins la Xarxa Natura 2000 (per 

a més informació, veure apartat 3.1.1 Instruments de planificació ambiental). 
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Tal com menciona el pla, el sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no 

urbanitzat i, per tant, ha de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació 

urbanística municipal. De tota manera, si fos convenient, es podria incloure alguna peça dins 

d’algun sector o polígon per tal de garantir definitivament la seva condició d’espai obert mitjançant 

la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística 

corresponent. 

Respecte de les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels punts 

4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) s’entendrà que 

el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al que fa referència el 

punt 5 de l’esmentat article, i que seran incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció 

especial. En el sòl de protecció especial, només podran autoritzar-se les següents edificacions 

de nova planta:  

− Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 

millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, sempre 

que justificadament no es pugui optar per la reutilització d’una construcció preexistent a una 

distància raonable.  

− L’ampliació d’edificacions existents actualment destinades a usos que poden ser admesos en 

sòl no urbanitzable. Aquestes ampliacions hauran de justificar-se en funció de necessitats de l’ús 

a què està destinada l’edificació existent i no excediran del 20% del sostre i del volum d’aquesta. 

En cas que s’haguessin de realitzar ampliacions de major grandària, restaran subjectes a les 

condicions que estableix el Pla per a la resta d’edificacions que podrien ser admissibles en sòl 

no urbanitzable.  

− Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010), quan es compleixin les condicions i 

exigències que s’assenyalen a continuació per tal de garantir que no afectaran els valors que 

motiven la protecció especial. 

Cal tenir en compte, però, que d’acord amb allò que estableix l’Article 9.1.f del Pla de Gestió i Pla 

especial de protecció del medi natural i del paisatge dels ENP de la Plana de Lleida; Volum III; 

els sòls classificats com a Espais Naturals Protegits, entre els quals s’inclou l’espai natural 

protegit de Plans de Sió (Xarxa Natura 2000 i PEIN), no s’hi poden implantar instal·lacions 

industrials de generació o emmagatzematge d’energia, incloses, les instal·lacions eòliques, 

fotovoltaiques, termosolars o anàlogues. 
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Sistemes d’infraestructures i mobilitat 

Es preveu el condicionament de la via C-14, en els trams Agramunt-Tàrrega i Tàrrega-Ciutadilla 

(que haurà de donar continuïtat a l’autovia A-27 Tarragona-Montblanc), incloses les variants 

locals de traçat a les travesseres urbanes de Tàrrega, Agramunt, Artesa de Segre i Ponts, que 

ha de permetre millorar l’accessibilitat general a l’Alt Urgell i Andorra des d’àmbits tan diversos 

com el Camp de Tarragona o la regió metropolitana de Barcelona. 

Alhora, pel seu caràcter estratègic de relligat intern de l’àmbit de les Terres de Lleida, el Pla 

determina com a prioritària la compleció de la variant d’Agramunt entre les carreteres C-14 i L-

303.  

▪ Normes de Planejament Urbanístic. Municipis de Ponent.  

El municipi d’Ossó de Sió, disposa de les Normes de Planejament urbanístic dels municipis sense 

planejament a Catalunya, a l’àmbit de Ponent, aprovades definitivament el 19 d’abril de 2010 i 

publicades al DOGC 5627 de 12 de maig de 2010. 

Anteriorment a l’aprovació d’aquestes normes, el municipi no disposava de planejament general 

executiu. 

Imatge 3. Zones de sòl urbà no urbanitzable. 

 

Font: Informació facilitada per l’Ajuntament. 
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3.1.3 Plans territorials sectorials 

▪ Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 (LIC/ZEC+ZEPA) 

Veure apartat 3.1.1 Instruments de planificació ambiental.  

▪ Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aborda la nova orientació que l’actual 

Govern de la Generalitat de Catalunya vol donar a la política energètica catalana, integrant-ne 

aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia. 

 

4 CONTEXT TERRITORIAL I AMBIENTAL 

4.1 MEDI FÍSIC 

4.1.1 Situació geogràfica i característiques generals 

El municipi d’Ossó de Sió es troba situat a la comarca de l’Urgell, a la plana de Lleida, limitant a 

l’est, amb el terme municipal de Plans de Sió, al sud amb Tàrrega i al nord amb Puigverd 

d’Agramunt. 

Ossó de Sió, amb una superfície de 26.03 Km² i una altitud mitja de 391 m sobre el nivell del mar, 

compta amb una població de 203 persones (Idescat. Any 2020) i una densitat de població de 7,8 

hab./km2 repartides en 4 nuclis urbans: Ossó de Sió, Bellver d’Ossó, Castellnou d’Ossó i 

Montfalcó d’Ossó. 

Imatge 4. Localització del municipi d’Ossó de Sió. 

      

                                                 Urgell 
Font: Elaboració pròpia. 

https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/pla_energia_i_cc_2012-2020/pla_energia_cat.pdf
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Les vies de comunicació principals del municipi són la carretera L-303, que travessa en la totalitat 

del municipi de sud a nord, i la carretera C-14, que transcorre per una petita part de l’oest del 

terme.  

4.1.2 Clima 

El clima del terme municipal és de tipus mediterrani continental. Segons l’índex d’humitat de 

Tornthwaite, tot el terme municipal es cataloga com a semiàrid. Aquest clima destaca sobretot 

pels canvis bruscos de temperatura entre l’estiu i l’hivern. Mentre que a l’estiu les temperatures 

acostumen a ser elevades, a l’hivern són bastant baixes i freqüentment amb gelades.  

La temperatura mitjana és d’uns 14ºC, i durant l’any oscil·la entre els 9ºC de temperatures 

mínimes i uns 21ºC de temperatures màximes.  

Les precipitacions acumulades durant l’any són entorn els 400 mm, amb més precipitacions 

durant la primavera, al març, abril i maig i durant la tardor, als mesos octubre i novembre.   

A continuació, es resumeixen les dades més rellevants de l’estació meteorològica de Tàrrega 

(C7) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant el període de 2017 a 2019. Es tracta 

de l’estació més propera a Ossó de Sió, situada a uns 5,5 km i una altitud sobre el nivell del mar 

similar a aquest.  

Taula 2. Dades climàtiques a l’estació de Tàrrega 2017-2019. 

 2017 2018 2019 

Precipitació acumulada  360,8 mm 551,8 mm 401,6 mm 

Temperatura mitjana 14,7 ºC 14,5 ºC 14,6 ºC 

Mitjana de les temperatures màximes 21,4 ºC 20,8 ºC 20,9 ºC 

Mitjana de les temperatures mínimes 9,0 ºC 9,5 ºC 9,2 ºC 

Temperatura màxima absoluta 38,6ºC 

(22/06/2017) 

38,3ºC 

(04/08/2018) 

42,0ºC 

(29/06/2019) 

Temperatura mínima absoluta -7,2ºC 

(18/01/2017) 

-4,8ºC 

(08/02/2018) 

-5ºC  

(11/01/2019) 

Humitat relativa mitjana 65 % 71 % 65 % 

Velocitat mitjana del vent (a 10 m) 2,8 m/s 2,8 m/s 2,9 m/s 

Direcció dominant (a 10 m) W W W 

Mitjana de la irradiació solar global diària 17,3 MJ/m2 16,1 MJ/m2 17,1 MJ/m2 

Font: SMC 
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Gràfic 1. Diagrama ombrotèrmic de les dades de l’estació de Tàrrega. Mitjana anual dels anys 2017, 2018 i 2019 

 
Font: Elaboració pròpia a part ir de les dades del SMC.  

 

 

4.1.3 Hidrologia  

La comarca de l’Urgell pertany a la Conca hidrogràfica Mediterrània. L’àmbit d’estudi pertany a 

la conca hidrogràfica de l’Ebre, a la subconca del Segre, amb codi de conca 300.  

El riu principal que transcorre pel terme municipal és el Riu Sió, afluent per l’esquerra del Riu 

Segre. Presenta un cabal escàs, condicionat per la pluviometria. En episodis de fortes pluges pot 

augmentar el seu cabal considerablement.  

A banda del Riu Sió, al terme municipal també hi ha presents diverses sèquies, com la sèquia 

d’Ossó o la sèquia dels Horts.  
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4.1.4 Geologia 

A nivell geològic, el terme municipal presenta fins a 12 unitats geològiques pertanyents a l’era 

del Cenozoic i a diferents èpoques: Oligocè, Plistocè i Holocè. A continuació, es presenta la seva 

distribució i tipologia: 

Imatge 5. Unitats geològiques al terme municipal d’Ossó de Sió. 

 

Font: Mapa geològic de Catalunya 1:50.000. Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICGC).  

La unitat geològica predominant al terme municipal és POlc- Argiles vermelles i margues grises 

amb intercalacions de gresos i calcàries de l’Oligocè inferior.  

Altres unitats geològiques predominants al terme municipal són POlg - Limonites amb 

intercalacions de gresos i conglomerats. Formació Molassa de Solsona, de l’Oligocè, com també 

la unitat geològica Qco, que correspon a dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos 

dispersos de l’Holocè.  

El terme municipal no presenta cap espai d’interès geològic.  

 



 

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC (DAE). 
Modificació puntual núm. 1 de les Normes de Planejament Urbanístic.  
Municipis de Ponent. Municipi d’Ossó de Sió.          Pàgina 34 de 75 

4.2 MEDI BIÒTIC 

4.2.1 Flora  

Pel que fa a la flora, el Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya, determina que al municipi 

d’Ossó de Sió podem trobar les següents comunitats vegetals i espècies de flora:  

Taula 3 Comunitats vegetals i flora present al quadrat UTM: 'CG42' en el què s’ubica el municipi d’Ossó de Sió. 

COMUNITATS VEGETALS - QUADRATS UTM: 'CG42' 

1.- Asparago officinalis-Jasminetum 
fruticantis 
2.- Brachypodietum 
phoenicoidis subass. agrimonio-
althaeetosum 
3.- Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi 

4.- Salsolo vermiculatae-Peganetum 
harmalae subass. kochietosum prostratae 
5.- Sideritetum cavanillesii subass. seselietosum 
tortuosi 
6.- Silybo-Urticetum subass. atriplici-onopordetosum 
acanthii 

FLORA - QUADRATS UTM: 'CG42' 

1.- Aizoon hispanicum; No endèmica 
2.- Asteriscus aquaticus;  
3.- Bromus hordeaceus subsp. divaricatus;  
4.- Centaurea linifolia; Endemismes del nord-est 
ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 
5.- Centaurea ornata subsp. ornata;  
6.- Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides;  
7.- Limonium catalaunicum; rrr; Endemismes del 
nord-est ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 
8.- Linum tenuifolium subsp. tenuifolium;  
9.- Lythrum tribracteatum;  
10.- Minuartia campestris;  

11.- Narcissus dubius; Endemismes del nord-est 
ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 
12.- Onopordum nervosum;  
13.- Parapholis strigosa;  
14.- Plumbago europaea;  
15.- Polygala monspeliaca;  
16.- Salsola soda;  
17.- Teucrium polium subsp. aragonense; 
Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, 
pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
18.- Veronica austriaca subsp. tenuifolia; 
Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, 
pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 

Font: Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya. 

Al sud del municipi s’hi localitza una àrea d’Interès florístic, amb número de control 639. 
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Imatge 6. Àrees d’Interès florístic del municipi d’Ossó de Sió. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya. 

Cal mencionar, que dins el terme municipal existeixen diferents Hàbitats d’Interès Comunitari 

(veure apartat 4.2.3 Hàbitats d’Interès Comunitari). 

Alhora, el terme municipal està inclòs com a Àrees d’Interès de Fauna i Flora, número de 

control 78.  
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4.2.2 Fauna 

Pel que fa a la fauna, el municipi presenta bastanta varietat d’espècies, entre les quals, segons 

el Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya, podem trobar:  

Taula 4 Fauna present al quadrat UTM: 'CG42' en el què s’ubica el municipi d’Ossó de Sió. 

VERTEBRATS; QUADRATS UTM: 'CG42' 

1.- Accipiter gentilis subsp. gentilis 

2.- Accipiter nisus subsp. nisus 

3.- Acrocephalus arundinaceus subsp. 
arundinaceus 

4.- Aegithalos caudatus subsp. taiti 

5.- Alauda arvensis 

6.- Alectoris rufa subsp. intercedens 

7.- Anas platyrhynchos subsp. platyrhynchos 

8.- Anthus campestris subsp. campestris 

9.- Apodemus sylvaticus 

10.- Apus apus subsp. apus 

11.- Aquila chrysaetos 

12.- Aquila fasciata subsp. fasciata 

13.- Aquila pennata 

14.- Atelerix algirus 

15.- Athene noctua subsp. vidalii 

16.- Barbastella barbastellus 

17.- Burhinus oedicnemus subsp. oedicnemus 

18.- Buteo buteo subsp. buteo 

19.- Calandrella brachydactyla subsp. 
brachydactyla 

20.- Canis lupus 

21.- Capreolus capreolus 

22.- Caprimulgus europaeus 

23.- Caprimulgus ruficollis subsp. ruficollis 

24.- Carduelis carduelis 

25.- Carduelis chloris 

26.- Certhia brachydactyla subsp. brachydactyla 

27.- Cettia cetti subsp. cetti 

28.- Ciconia ciconia subsp. ciconia 

29.- Circaetus gallicus 

30.- Circus pygargus 

31.- Cisticola juncidis subsp. cisticola 

32.- Columba livia subsp. livia 

33.- Columba oenas subsp. oenas 

34.- Columba palumbus subsp. palumbus 

35.- Coracias garrulus subsp. garrulus 

36.- Corvus corax 

60.- Hirundo rustica subsp. rustica 

61.- Hyla meridionalis 

62.- Jynx torquilla subsp. torquilla 

63.- Lanius meridionalis subsp. meridionalis 

64.- Lepus europaeus 

65.- Linaria cannabina subsp. ssp. 

66.- Lullula arborea 

67.- Luscinia megarhynchos subsp. megarhynchos 

68.- Lutra lutra 

69.- Martes foina 

70.- Melanocorypha calandra subsp. calandra 

71.- Meles meles 

72.- Merops apiaster 

73.- Microtus duodecimcostatus 

74.- Milvus milvus subsp. milvus 

75.- Motacilla alba 

76.- Motacilla cinerea subsp. cinerea 

77.- Mus spretus 

78.- Mustela nivalis 

79.- Mustela putorius 

80.- Myotis escalerai 

81.- Neophron percnopterus subsp. percnopterus 

82.- Oenanthe hispanica subsp. hispanica 

83.- Oenanthe oenanthe 

84.- Oriolus oriolus subsp. oriolus 

85.- Oryctolagus cuniculus 

86.- Otus scops subsp. scops 

87.- Parus major subsp. major 

88.- Passer domesticus subsp. balearoibericus 

89.- Passer montanus subsp. montanus 

90.- Pelobates cultripes 

91.- Pelophylax perezi 

92.- Petronia petronia subsp. petronia 

93.- Phylloscopus bonelli subsp. bonelli 

94.- Pica pica subsp. melanotos 

95.- Picus viridis subsp. sharpei 

96.- Psammodromus edwardsianus 
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VERTEBRATS; QUADRATS UTM: 'CG42' 

37.- Corvus corone 

38.- Corvus monedula subsp. spermologus 

39.- Coturnix coturnix subsp. coturnix 

40.- Crocidura russula 

41.- Cuculus canorus 

42.- Cyanistes caeruleus subsp. caeruleus 

43.- Delichon urbicum subsp. urbicum 

44.- Dendrocopos major subsp. hispanus 

45.- Eliomys quercinus 

46.- Emberiza calandra subsp. calandra 

47.- Emberiza cirlus 

48.- Falco peregrinus 

49.- Falco subbuteo subsp. subbuteo 

50.- Falco tinnunculus subsp. tinnunculus 

51.- Felis silvestris 

52.- Francolinus francolinus 

53.- Fringilla coelebs 

54.- Galerida cristata 

55.- Galerida theklae subsp. theklae 

56.- Gallinula chloropus subsp. chloropus 

57.- Garrulus glandarius 

58.- Genetta genetta 

59.- Hippolais polyglotta 

97.- Rattus rattus 

98.- Remiz pendulinus subsp. pendulinus 

99.- Rhinechis scalaris 

100.- Salamandra salamandra 

101.- Saxicola torquata 

102.- Sciurus vulgaris 

103.- Serinus serinus 

104.- Streptopelia decaocto subsp. decaocto 

105.- Streptopelia turtur subsp. turtur 

106.- Sturnus vulgaris subsp. vulgaris 

107.- Suncus etruscus 

108.- Sylvia cantillans subsp. cantillans 

109.- Sylvia melanocephala subsp. melanocephala 

110.- Sylvia undata subsp. undata 

111.- Tetrax tetrax 

112.- Timon lepidus 

113.- Turdus merula subsp. merula 

114.- Turdus viscivorus subsp. viscivorus 

115.- Tyto alba 

116.- Upupa epops subsp. epops 

117.- Vulpes vulpes 

INVERTEBRATS - QUADRATS UTM: 'CG42' 

1.- Eobania vermiculata 

2.- Mercuria emiliana 

3.- Potomida littoralis subsp. ssp. indet. 
4.- Sphyncterochila (Albea) candidissima 

5.- Valvata (Valvata) cristata 

INVERTEBRATS - QUADRATS UTM: 'CG42' 

1.- Aiolopus strepens 
2.- Anacridium aegyptium 

3.- Anisops sardeus 
4.- Athous (Neonomopleus) masoae 

5.- Branchipus schafferi 
6.- Conocephalus (Xiphidion) discolor 
7.- Ephippiger ephippiger 
8.- Erynnis tages 
9.- Euchorthippus pulvinatus 
10.- Longitarsus codinai 
11.- Longitarsus (Longitarsus) ballotae 

 

12.- Paracorixa concinna 

13.- Paracorixa concinna subsp. concinna 

14.- Phaneroptera nana 

15.- Phaneroptera nana subsp. nana 

16.- Phyllotreta procera 

17.- Platycleis (Platycleis) affinis 

18.- Porcellio monticola 

19.- Porcellio silvestris 

20.- Prinobius myardi 

21.- Sigara (Vermicorixa) lateralis 

22.- Streptocephalus torvicornis 

Font: Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya. 
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Cal destacar, que en aquesta àrea hi són presents algunes espècies incloses dins l’Annex II de 

la Directiva Hàbitats i a l’Annex I de la Directiva d’Aus: 

- L’Annex 4 de la memòria de la Xarxa Natura 2000, conté la llista de les espècies de 

l'Annex II  Directiva Hàbitats presents en els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) o en 

les Zones Especials de Conservació (ZEC). 

En aquest Annex, s’estableix que dins d’aquests espais del terme municipal d’Ossó de 

Sió (codi ES5130036/ES0000478 Plans de Sió) hi és present Myotis capaccinii, el 

Ratpenat de peus grans.  

Tal com es menciona l’article 3 de la Directiva d’Hàbitats, els hàbitats de les espècies que 

figuren en el seu Annex II, s’haurà de garantir el manteniment o, en el seu cas, el 

restabliment en un estat de conservació favorable, dels tipus d’hàbitats naturals i dels 

hàbitats de les especies de que es tractin en la seva àrea de distribució natural. 

- Alhora, l’Annex 5 de la memòria de la Xarxa Natura 2000, conté la llista d’espècies de 

l’Annex I de la Directiva d’Aus presents a les Zones d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA). 

Tal com menciona l’article 4 de la Directiva d’Aus, les espècies mencionades en el seu 

Annex I, seran objecte de mesures de conservació especials en quant al seu hàbitat, amb 

la finalitat d’assegurar la seva supervivència i la seva reproducció en la seva àrea de 

distribució.  

En aquest Annex, s’estableix que dins d’aquests espais del terme municipal d’Ossó de 

Sió (Codi ES5130036 Plans de Sió) hi són presents les següents espècies:  

Taula 5. Aus presents al terme municipal d’Ossó de Sió per les quals s’han d’establir mesures de conservació especials en quant 
al seu hàbitat. 

Nom científic Nom català Categoria IUCN1 
Inclosa al Llibre 

vermell 2007; 
Categoria2 

Anthus campestris Trobat 
LC3 

Tendència4: → 
Sí; NE 

 
1 IUCN: Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa. 
2   NE: No avaluat 
    VU: Vulnerable 
    NT: Gairebé amenaçat 
    LC: Preocupació menor 
3   LC: Preocupació menor 
4 Tendència població → : Estable 
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Nom científic Nom català Categoria IUCN1 
Inclosa al Llibre 

vermell 2007; 
Categoria2 

Burhinus oedicnemus Torlit 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; NT 

Calandrella 
brachydactyla 

Terrerola vulgar 

LC 

Tendència: 
Desconeguda 

Sí; VU 

Caprimulgus europaeus Enganyapastors 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; NE 

Circaetus gallicus Àliga marcenca 
LC 

Tendència: → 
Sí, LC* 

Circus aeruginosus Arpella 
LC 

Tendència: ↑ 
Sí; NE 

Circus pygargus Esparver cendròs 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; VU 

Coracias garrulus Gaig blau 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí: VU 

Galerida theklae Cogullada fosca 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; NE 

Hieraaetus pennatus Àliga calçada 

LC 

Tendència: 
Desconeguda 

Sí: NE 

Melanocorypha calandra Calàndria 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí: NE 

Milvus migrans Milà negre 
LC 

Tendència: → 
Sí; NT’ 

Tetrax tetrax Sisó 
NT 

Tendència: ↓ 
Sí: VU 

 

Font: Memòria Xarxa Natura 2000. 

Alhora, el terme municipal està inclòs com a Àrees d’Interès de Fauna i Flora, número de 

control 78.  

4.2.3 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 

Aquest apartat recull aquelles àrees d’interès especials catalogats com a Hàbitats d’Interès 

Comunitari a l’àrea d’estudi, definits a l’annex I de la Directiva 97/62/CE, que modifica la Directiva 

 
  Tendència població ↑: Creixent 
  Tendència població ↓: Decreixent 
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92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

flora silvestre. 

Imatge 7. Hàbitats d’interès comunitari d’Ossó de Sió. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de 

Catalunya). 

Dins el terme municipal hi ha presents diferents comunitats vegetals classificades com a Hàbitat 

d’Interès Comunitari (HIC). Destaquen els hàbitats prioritaris 1510* - Hàbitats costaners i halòfils; 

Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant i 6220* - Pastures naturals i seminaturals; 

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachipodietalla), que, en alguns casos, 

coexisteixen en l’espai amb altres tipologies d’Hàbitats d’Interès Comunitari. 
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Taula 6. Hàbitats d’Interès Comunitari presents al municipi d’Ossó de Sió. 

Codi 
HIC 1  

Nom Prioritat 
Codi 
HIC 2 

Nom Prioritat 

1410 

Hàbitats costaners i halòfils; 
Prats i jonqueres halòfils 
mediterranis (Juncetalia 

maritimi) 

No 
prioritari 

1510* 
Hàbitats costaners i halòfils; 

Comunitats halòfiles dels sòls 
d’humitat molt fluctuant 

Prioritari 

5210 

Matollars esclerofil·les; 
Màquies i garrigues amb 

Juniperus spp. 
Arborescens, no dunars 

No 
prioritari 

9340 Boscos; Alzinars i carrascars 
No 

prioritari 

6220* 

Pastures naturals i 
seminaturals; Prats 

mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-
Brachipodietalla) 

Prioritari - - - 

6220* 

Pastures naturals i 
seminaturals; Prats 

mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-
Brachipodietalla) 

Prioritari 9340 Boscos; Alzinars i carrascars 
No 

prioritari 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de 

Catalunya). 

L’àmbit de la proposta inclou diversos àrees amb Hàbitats d’Interès Comunitari, tan prioritaris 

com no prioritaris, corresponents a:  

-  6220* Pastures naturals i seminaturals; Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 

(Thero-Brachipodietalla); PRIORITARI 

- 1510* Hàbitats costaners i halòfils; Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt 

fluctuant; PRIORITARI. 

- 9340 Boscos; Alzinars i carrascars; NO PRIORITARI. 

- 1410 Hàbitats costaners i halòfils; Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia 

maritimi); NO PRIORITARI. 

Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó 

catalogats. Allò que s'ha de garantir és la conservació d'unes mostres territorials d'aquests 

hàbitats mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000. El fet que en una part del 

territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès comunitari no és condició única perquè en aquell 

lloc en concret se n'hagi de garantir la conservació.  

No obstant, amb la implantació de la proposta d’aquest document es garantiria la seva 

conservació enfront a les instal·lacions objecte d’aquest estudi en un radi de 500 metres entorn 
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al sòl urbà, garantint d’aquesta manera, la conservació de les mostres territorials d’aquests 

hàbitats.  

4.2.4 Figures de protecció 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 (LIC/ZEC+ZEPA) 

A nivell autonòmic, es creà el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, 

el 14 de desembre. És l'instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema 

d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el 

PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial de Catalunya (1995). 

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: 

• Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i 

la diversitat biològica del territori de Catalunya 

• Donar una protecció bàsica a aquests espais. 

D’altra banda, a nivell estatal i posteriorment a la creació del PEIN, es crea la Xarxa Natura 2000. 

El seu marc de referència va ser la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de 

la Biodiversitat (modificada per la Llei 33/2015, de 21 de setembre), que transposava la Directiva 

92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 (Directiva Hàbitats) i la Directiva 79/409/CEE del 

Consell, de 2 de abril de 1979 (Directiva d’aus; Actualment, derogada per la Directiva 

2009/147/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 30 de novembre de 2009). 

La Xarxa Natura 2000, és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer 

compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat 

humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i 

espècies i evitar-ne el seu deteriorament. Els espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 són 

aquells que són considerats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC) i les Zones d’Especial 

Protecció per les Aus (ZEPA). 

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya, i també els que s’engloben 

dins la Xarxa Natura 2000, es van incloure al PEIN. 

Tal com mostra la Imatge 7. Hàbitats d’interès comunitari d’Ossó de Sió., gran part del terme 

municipal d’Ossó de Sió, està inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i del PEIN.  
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El nord del municipi es troba considerat com a Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA). Al 

sud del municipi, a més a més de ZEPA, també es considera una Zona d’Especial Conservació 

(ZEC). 

Taula 7. Figures de protecció a Ossó de Sió. 

Figura de protecció CODI Nom ZEC ZEPA 

PEIN; Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge 

PSI / ES510256 
Plans 
de Sió 

- - 

Xarxa Natura 2000 

Codi ZEPA: ES0000478 
Plans 
de Sió 

No Sí 

Codi ZEC o LIC: ES5130036 

Codi ZEPA: ES0000478 

Plans 
de Sió 

Sí Sí 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- L’Annex 4 de la memòria de la Xarxa Natura 2000, conté la llista de les espècies de 

l'Annex II  Directiva Hàbitats presents en els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) o en 

les Zones Especials de Conservació (ZEC). 

En aquest Annex, s’estableix que dins d’aquests espais del terme municipal d’Ossó de 

Sió (codi ES5130036/ES0000478 Plans de Sió) hi és present Myotis capaccinii, el 

Ratpenat de peus grans.  

Tal com es menciona l’article 3 de la Directiva d’Hàbitats, els hàbitats de les espècies que 

figuren en el seu Annex II, s’haurà de garantir el manteniment o, en el seu cas, el 

restabliment en un estat de conservació favorable, dels tipus d’hàbitats naturals i dels 

hàbitats de les especies de que es tractin en la seva àrea de distribució natural. 

- Alhora, l’Annex 5 de la memòria de la Xarxa Natura 2000, conté la llista d’espècies de 

l’Annex I de la Directiva d’Aus presents a les Zones d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA). 

Tal com menciona l’article 4 de la Directiva d’Aus, les espècies mencionades en el seu 

Annex I, seran objecte de mesures de conservació especials en quant al seu hàbitat, amb 

la finalitat d’assegurar la seva supervivència i la seva reproducció en la seva àrea de 

distribució.  

En aquest Annex, s’estableix que dins d’aquests espais del terme municipal d’Ossó de 

Sió (Codi ES5130036 Plans de Sió) hi són presents les següents espècies:  

Taula 8. Aus presents al terme municipal d’Ossó de Sió per les quals s’han d’establir mesures de conservació especials en quant 
al seu hàbitat. 
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Nom científic Nom català Categoria IUCN5 
Inclosa al Llibre 

vermell 2007; 
Categoria6 

Anthus campestris Trobat 
LC7 

Tendència8: → 
Sí; NE 

Burhinus 
oedicnemus 

Torlit 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; NT 

Calandrella 
brachydactyla 

Terrerola vulgar 

LC 

Tendència: 
Desconeguda 

Sí; VU 

Caprimulgus 
europaeus 

Enganyapastors 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; NE 

Circaetus gallicus Àliga marcenca 
LC 

Tendència: → 
Sí, LC* 

Circus aeruginosus Arpella 
LC 

Tendència: ↑ 
Sí; NE 

Circus pygargus Esparver cendròs 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; VU 

Coracias garrulus Gaig blau 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí: VU 

Galerida theklae Cogullada fosca 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí; NE 

Hieraaetus 
pennatus 

Àliga calçada 

LC 

Tendència: 
Desconeguda 

Sí: NE 

Melanocorypha 
calandra 

Calàndria 
LC 

Tendència: ↓ 
Sí: NE 

Milvus migrans Milà negre 
LC 

Tendència: → 
Sí; NT’ 

Tetrax tetrax Sisó 
NT 

Tendència: ↓ 
Sí: VU 

 

Font: Memòria Xarxa Natura 2000. 

 

 
5 IUCN: Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa. 
6   NE: No avaluat 
    VU: Vulnerable 
    NT: Gairebé amenaçat 
    LC: Preocupació menor 
7   LC: Preocupació menor 
8 Tendència població → : Estable 
  Tendència població ↑: Creixent 
  Tendència població ↓: Decreixent 
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4.2.5 Paisatge 

El Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida i Aran estableix que el municipi d’Ossó de Sió es 

troba dins la unitat de paisatge número 6, Alt Sió.  

Imatge 8. Imatge des de Florejacs. 

 
Font: Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida. Unitat 6. 

 

Aquesta unitat, tal com defineix el mateix Catàleg del Paisatge, unitat 6 Alt Sió, els trets més 

distintius d’aquesta unitat són:  

• La unitat es correspon amb terres planeres de relleu lleugerament ondulat. De tant en 

tant, apareix algun turó allargassat que limita valls suaus obertes. Sigui com vulgui, als 

marges s’aprecia un canvi en les formes del relleu i en els usos del sòl. Cap a llevant es 

produeix un increment de l’altitud que comporta una transició gradual de la vegetació, ja 

que es troben pinedes de pinassa; cap a ponent es passa a terres més planeres de 

conreus de regadiu.  

• Els turons, encara que juguen un paper important en la configuració de la imatge de la 

unitat i, alhora actuen de teló de fons que organitza i redirecciona la mirada, tenen unes 

dimensions reduïdes.  

• La unitat presenta nombrosos castells i torres de guaita escampats pel territori, entre els 

quals convé destacar el de Florejacs i les Pallargues, que són un fidel testimoni de l’època 

en què la Segarra constituí una frontera..  

• La unitat forma part del planell cerealista de la Segarra, tallat per quatre afluents del Segre 

paral·lels. Són altiplans on predominen els cultius herbacis de secà, però on també és 

possible trobar conreus més delicats refugiats dels freds i vents de l’hivern i de l’aridesa 

de l’estiu, a les valls abrigades.  
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• El poblament de la unitat és dispers i, majoritàriament, de tipologia rural. Destaquen 

Agramunt, i Guissona. Els llocs de poblament d’aquesta unitat són d’origen castral i han 

deixat empremtes que perduren actualment, cas de la distribució del parcel·lari en forma 

de corbes circulars establertes al voltant dels nuclis de poblament.  

• Un element característic del paisatge són els molins hidràulics de la vall del riu Sió. Són 

d’origen medieval els d’Ossó de Sió, Puigverd i Agramunt. 

• Bona part del territori és corredor biològic, sobretot la ribera del Sió. La zona nord de la 

unitat pertany a l’espai Valls del Sió-Llobregós de la Xarxa Natura 2000 i està catalogada 

com a ZEPA. L’espai Plans de Sió també forma part d’aquest unitat.  

• Les principals rutes escèniques d’aquesta unitat són la d’Agramunt a Coscó i la de 

Concabella a Montfalcó d’Ossó. 

 

4.3 ASPECTES HUMANS 

4.3.1 Població 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) la població total durant el 2020 al municipi 

d’Ossó de Sió era de 203 habitants.  

Dels 4 nuclis urbans que conformen el municipi, Bellver de Sió és el què presenta major nombre 

d’habitants, seguit d’Ossó de Sió, Montfalcó d’Ossó i Castellnou d’Ossó respectivament. 

La taula següent mostra la població d’aquest municipi en els últims anys: 

Taula 9. Evolució de la població al municipi d’Ossó de Sió. 

ANY 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

POBLACIÓ 203 204 205 213 214 213 211 210 218 218 226 

Font: IDESCAT. 

Gràfic 2. Evolució de la població al municipi d’Ossó de Sió. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per IDESCAT. 
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A trets generals, la tendència poblacional del municipi d’Ossó de Sió és decreixent. Des de l’inici 

del període del 2010 a 2013 la població va disminuir en un total de 15 habitants. Entre 2013 al 

2016 la població es va mantenir relativament estable i és a partir d’aquest últim any fins el 2020 

que la tendència poblacional ha continuat en decreixement.  

Actualment, la densitat de població en tot el municipi d’Ossó de Sió se situa en 7,72 

habitants/km2.  

 

4.3.2 Usos del sòl 

L’ús predominant del sòl al terme municipal d’Ossó de Sió és el de conreu herbaci. Aquest ocupa 

majoritàriament tota la superfície del terme municipal. Amb una distribució dispersa i de poca 

extensió, es localitzen en tot el terme municipal camps d’oliverars i de fruiters no cítrics. També 

hi són presents algunes zones de matollars, alzinars i prats i herbassars.  

Imatge 9. Cobertes i usos del sòl. 

 

Font: Hipermapa. 
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4.3.3 Activitat econòmica 

En l’àmbit econòmic, el sector de l’agricultura és el que ocupa més major nombre de població i 

posteriorment, el sector serveis. No s’identifica ocupació pel sector econòmic de la indústria i de 

la construcció. 

Segons la informació estadística facilitada per l’IDESCAT, s’observa que l’evolució dels valors 

durant els anys 2008-2020 pels sectors d’activitat de la indústria i construcció no han 

experimentat canvis.  

Pel que fa al sector de l’agricultura, durant aquest mateix període, ha experimentat una tendència 

de creixement de fins el 50%, mentre que el sector serveis s’ha mantingut una tendència més o 

menys estable. 

Les activitats agràries constitueixen la base econòmica del municipi. A les terres llaurades 

predominen els conreus herbacis de secà i els conreus cerealícoles (ordi, blat, civada), els 

farratges (alfals), els ametllers i residualment alguna hectàrea de pomera i olivera. Quant a la 

ramaderia, destaca la cria de bestiar porcí i d’aviram i en menor proporció, el boví. 

A continuació, s’indiquen les mitjanes anuals (2019) d’atur registrat per sectors, per a tot el 

municipi d’Ossó de Sió, la comarca de l’Urgell i Catalunya: 

Taula 10. Mitjanes anuals d’atur registrat per sectors (2019). 

Treball Ossó de Sió Urgell Catalunya 

Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2019 

Agricultura 0,3 201,2 7.973,6 

Indústria 3,9 240,4 42.781,6 

Construcció 0,0 127,1 30.535,1 

Serveis 3,4 998,0 273.230,1 

Sense ocupació anterior 0,0 152,2 26.243,2 

Total 7,7 1.719,0 380.763,6 

Font: IDESCAT. 

Taula 11. Mitjanes anuals d’atur registrat per sexe (2019). 

Treball Ossó de Sió Urgell Catalunya 

Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2019 

Homes  3,4 689,8 163.426,6 

Dones 4,2 1.029,2 217.337,0 

Total 7,7 1.719,0 380.763,6 

Font: IDESCAT. 
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On s’observa un índex més elevat d’atur és en el sector de la indústria i serveis, mentre on se’n 

identifica menys és al sector de la construcció i agricultura.  

Pel que fa a les mitjanes d’atur (2019) diferenciades per sexes, s’observa que els índexs més 

elevats són en les dones, amb un total de 4,2 persones, i d’homes, un 3,4.  

 

4.3.4 Xarxa viaria 

Les vies de comunicació principals del municipi són la carretera L-303, que travessa en la totalitat 

del municipi de sud a nord, i la carretera C-14, que transcorre per una petita part de l’oest del 

terme.  

 

4.3.1 Patrimoni cultural, arqueològic, arquitectònic i civil  

D’acord amb l’inventari de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Exp. 

70/14 – Ossó de Sió: 

Protecció arqueològica 

- Castell-Lliuró BCIN-MH R-I-51-6420 Decret 22/4/49 BOE 5/5/49 

- Mas Peraltes 

- Necròpolis de Castellnou d’Ossó 

- Necròpolis de l’església de Sant Pere de Bellver d’Ossó 

- Les Roques 

- Tossal Miró 

- Tossal Rodó de Montfalcó 

- La Vila 

- Els Vilots 

Patrimoni arquitectònic 

- Torre Rodona BCIN-MH R-I-51-6420 Decret 22/4/49 BOE 5/5/49 

- Església de la Mare de Déu del Remei 

- Església de Sant Miquel de Montfalcó d’Ossó 

- Castell de Montfalcó d’Agramunt 

- Església de Sant Pere de Castellnou d’Ossó 
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- Molí del Marquès 

- Església de Sant Pere de Bellver de Sió 

- Molí del torres – Molí d’Ossó de Sió 

- Creu de Terme d’Ossó de Sió 

- Creu de Terme de Bellver d’Ossó 

 

4.4 VECTORS AMBIENTALS 

4.4.1 Contaminació acústica 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, determina 

l’obligatorietat que els municipis disposin de mapes de capacitat acústica. 

Els objectius d’aquests mapes es sintetitzen bàsicament en: 

• Classificar les zones del municipi, segons la seva sensibilitat acústica (zones amb una 

mateixa percepció acústica). 

• Disposar d’una base perquè l’administració municipal pugui definir programes d’actuació, 

prevenció, determinació de zones urbanitzables, zones de servitud, etc. 

Actualment, el mapa de capacitat acústica del municipi d’Ossó de Sió es troba elaborat, però en 

fase d’aprovació.  

Tal com determina la Llei 16/2002, de 28 de juny, les noves infraestructures i activitats que es 

desenvolupin en l’àmbit de la modificació hauran d’ajustar-se als valors límit d’immissió en funció 

a la zona de sensibilitat acústica que atorgui el mapa de capacitat acústica del municipi un cop 

aprovat. 

Cal destacar, que al municipi no s’hi troben Zones d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica 

(ZEPQA) i tampoc de cap Zona d’Especial Protecció de la Qualitat acústica en sòl urbà (MCA – 

ZEPQUA sòl urbà). 

 

4.4.2 Contaminació lumínica 

El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, concreta les característiques 

de les zones en funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa. El grau de major 

protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4: 
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a) Les zones E1, amb una protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees incloses 

al Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000; les platges, les costes 

i les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials 

consolidats, i també les àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova 

amb aquest nivell de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

b) Les zones E2, amb una protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que el 

planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1, i també les 

àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell de 

protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen. 

c) Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees que el 

planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona 

E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per l’alta 

mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no 

urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria 

de medi ambient aprova. 

La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, zones E1 o zones 

aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per evitar efectes 

pertorbadors en el medi. 

d) Les zones E4, amb una protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà d’ús 

intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o 

d’oci, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria de medi 

ambient aprova. No es poden classificar com a zona E4 els espais que estan a menys de 2 km 

d’una zona E1. 

Tenint en compte el la superfície del terme municipal d’Ossó de Sió, la majoria de zones són 

classificades com a zones E1 de protecció màxima, acord amb les àrees incloses dins del Pla 

d’Espais Naturals (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000. Pròxim als 4 nuclis de població, la 

classificació de la protecció lumínica correspon a zones E2 de protecció alta i dins els mateixos 

nuclis la protecció correspon a zones E3 de protecció lumínica moderada.   
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Imatge 10. Zones de protecció envers la contaminació lumínica. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Les zones incloses a la proposta es troben en major proporció en Zones E2 de Protecció Alta i 

en menor proporció en Zona E1 de protecció màxima, coincidint aquesta última amb límit 

establert pel PEIN i la Xarxa Natura 2000. 

 

4.4.3 Qualitat de l’aire 

Per donar cobertura a tot el territori de Catalunya, es divideix en 15 zones de qualitat de l’aire 

segons criteris d’emissions similars i condicions de dispersió similars.  
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En aquest aspecte, l’àmbit d’estudi es troba classificat dins la Zona 14, Terres de Ponent. 

La legislació vigent en matèria de qualitat de l’aire estableix els instruments necessaris per a 

limitar les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants i definir i establir uns valors de 

referència per als nivells d’immissió. 

Pels contaminants SO2 i O3 no es disposa d’informació sobre els nivells de qualitat de l’aire 

respecte a aquests contaminants.   

Segons les dades de l’hipermapa facilitat per la Generalitat de Catalunya, l’avaluació de la qualitat 

de l’aire anual (2018) respecte el contaminant NO2  es determina que els valors van ser de 8,23 

µg/m3.  

En el cas de les partícules en suspensió de <10 micres (PM10), l’avaluació de la qualitat de l’aire 

(2018) es va determinar que els valors van ser de 21,19 µg/m3. 

4.4.4 Residus 

La gestió de residus que actualment presenta el municipi d’Ossó de Sió és en base a contenidors 

amb càrrega lateral amb recollida de les 5 fraccions realitzada per l’empresa URGELL NET.  

Cal mencionar, que només es generarien residus en fase de construcció d’algun tipus 

d’instal·lació a les quals fa referència aquest document. 

4.4.5 Riscos ambientals 

A continuació s’analitzen tots els riscos que puguin afectar a l’àmbit d’estudi i el seu entorn, 

segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya (consulta del gener de 2020) de la Direcció 

General de Protecció Civil.  

Risc d’incendi forestal 

El municipi d’Ossó de Sió no està considerat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal, entre el 

període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos segons el Decret 

64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i per 

tant, no es troba obligat a incloure dins els seu Document Únic de Protecció Civil Municipal 

(DUPROCIM), en cas de disposar-ne,  el Pla d’Actuació per risc d’incendis forestals. 
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Risc d’inundacions 

El Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), estableix que el 

municipi d’Ossó de Sió presenta un nivell de risc MODERAT per risc d’inundacions. Tenint en 

compte aquesta determinació, el municipi d’Ossó de Sió es troba recomanat a incloure dins el 

seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en cas de disposar-ne, el Pla 

d’Actuació pel risc d’inundacions.   

Imatge 11. Zones inundables més pròximes a l’àmbit d’actuació. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Mapa de Protecció Civil de Catalunya. 

Dins les àrees proposades en l’estudi, s’hi troben diverses àrees de zones inundables i 

potencialment inundables.   
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Risc de nevades  

El Pla Especial d’Emergències per Nevades de Catalunya (NEUCAT), estableix que el municipi 

d’Ossó de Sió presenta una altitud que no supera els 400 m (391 m) sobre el nivell del mar. 

Tenint en compte aquesta determinació, el municipi d’Ossó de Sió es troba recomanat a incloure 

dins el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en cas de disposar-ne,  el 

Pla d’Actuació pel risc de nevades.   

Risc sísmic i geològic 

Pel que fa al risc de sismes, el Pla Especial d’Emergències per sismes de Catalunya (SISMICAT), 

el municipi d’Ossó de Sió es troba en una zona d’intensitat sísmica de VI (escala MSK).  

Imatge 12. Zones sísmiques considerant l’efecte del sòl. 

 

Font: ICGC, 2001. 
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Tal com estableix el Pla SISMICAT, es defineix els grau VI d’intensitat de la forma següent:  

Grau VI. Por  

a) El sisme el perceben la majoria de les persones, tant dintre com fora dels edificis. Moltes 

persones surten al carrer esporuguides. Algunes persones arriben a perdre l’equilibri. Els animals 

domèstics fugen dels estables. 

b) En alguna ocasió, la vaixella i la cristalleria es trenquen, els llibres cauen dels prestatges, els 

quadres es mouen i els objectes inestables es tomben. Els mobles pesats poden arribar a 

moure’s. Les campanes petites de torres i campanars poden sonar. En certs casos poden obrir-

se bretxes de fins un centímetre d’amplada en sòls humits. Poden produir-se esllavissaments en 

muntanyes. S’observen canvis de cabal de les deus i en el nivell d’aigua de pous.  

c) Es produeixen danys moderats (classe 2) en algunes construccions del tipus A9. Es produeixen 

danys lleugers (classe 1) en algunes construccions del tipus B i en moltes del tipus A. 

Al no superar el llindar de referència d’intensitat de nivell VII, el municipi d’Ossó de Sió es troba 

recomanat a incloure dins el seu Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en 

cas de disposar-ne, el Pla d’Actuació pel risc sísmic.   

D’altra banda, el Desembre de 2014, es va realitzar un estudi geològic del municipi, el qual 

analitzava el risc de despreniments, avingudes i de inestabilitzacions en talussos antròpics. 

Aquest document anava lligat amb la memòria de les Normes de Planejament Urbanístic d’Ossó 

de Sió.  

L’estudi va concloure que l’àrea inclosa dins el Pla General d’Ordenació del municipi d’Ossó de 

Sió es va estimar amb una perillositat natural Baixa. Es tracta d’un terreny apte per a la 

urbanització, tractant-se d’una àrea exposada a fenòmens de baixa activitat i magnitud mitja-

baixa, o bé on no es va detectar cap tipus de fenomen actiu. 

Risc de ventades 

En relació del risc de ventades, el municipi d’Ossó de Sió no supera els 10 dies a l’any de ratxes 

de vent superiors als 20 m/s, i per tant, el municipi es troba recomanat a incloure dins el seu 

 
9 Tipus A, parets de pedra o maçoneria en sec, o parets de fang , de toves o de tàpia.  

Tipus B, parets de fàbrica de maó, de blocs de morter, de maçoneria amb morter, de maçoneria amb morter i carreus, 
entramats de fusta.  
Tipus C, estructura metàl·lica o de formigó armat. 
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Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en cas de disposar-ne, el Pla 

d’Actuació pel risc de ventades.   

Altres riscos:  

S’ha comprovat, d’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya que a Ossó de Sió no 

s’observa que existeixi una possible afectació pels següents riscos: nuclear, aeronàutic, incendis 

forestals, emergències exteriors del sector químic, transport de mercaderies perilloses ni risc 

radiològic. 

 

5 EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES 

Per la correcta identificació dels efectes ambientals potencialment impactant causats pel 

desenvolupament de la Modificació Puntal núm. 1 de les Normes de Planejament Urbanístic del 

municipi d’Ossó de Sió, s’ha procedit a reconèixer de forma sistemàtica els aspectes ambientals, 

és a dir, aquelles operacions o elements d’una acció o activitat relacionades amb el medi ambient 

o que poden interactuar amb aquest.  

Aquest apartat pretén avaluar de manera qualitativa la incidència que tindrà la modificació sobre 

els principals vectors ambientals analitzats. Els efectes ambientals seran previsiblement 

escassos. A continuació els analitzarem individualment: 

VECTORS EFECTES PREVISIBLES AVALUACIÓ 

POBLACIÓ NO SE’N PREVEU CAP EFECTE NO SIGNIFICATIU 

SALUT PÚBLICA NO SE'N PREVEU CAP EFECTE NO SIGNIFICATIU 

FLORA 
LA MODIFICACIÓ PERMETRÀ PRESERVAR LA 

FLORA, FAUNA I BIODIVERSITAT ACTUALS DINS 

L’ÀREA DETERMINADA EN AQUESTA PROPOSTA 

COMPATIBLE / 
IMPACTE POSITIU 

FAUNA 

BIODIVERSITAT 

HÀBITATS D’INTERÈS 
COMUNITARI 

LA MODIFICACIÓ PERMETRÀ PRESERVAR 

DIVERSOS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

QUE ES TROBEN DINS L’ÀREA DELIMITADA PER 

AQUESTA PROPOSTA. ENTRE ELLS, HÀBITATS 

D’INTERÈS COMUNITARI PRIORITARIS.  

COMPATIBLE / 
IMPACTE POSITIU 
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VECTORS EFECTES PREVISIBLES AVALUACIÓ 

SÒL 

LA MODIFICACIÓ AFECTA AL SÒL NO 

URBANITZABLE PERÒ NO EN CANVIA LA SEVA 

DENOMINACIÓ. NOMÉS REGULA LA DISTÀNCIA 

MÍNIMA AL NUCLI URBÀ A LA QUAL ES PODEN 

IMPLANTAR INSTAL·LACIONS DETALLADES A 

L’ARTICLE 6.1, APARTATS a i b DEL DECRET LLEI 

16/2019, DE 26 DE NOVEMBRE. 

En el moment de la implantació d’un projecte 

d’instal·lació de generació d’energia eòlica o solar, 

com les definides en aquest document, hi podria haver 

pèrdua d’una superfície d’un determinat tipus de sòl 

que afectaria de forma irreversible un recurs estratègic 

com és el sòl agrícola productiu.  

NO SIGNIFICATIU 

ATMOSFERA 

NO SE’N PREVEU CAP EFECTE.  

No obstant, en el moment de la implantació d’un 

projecte d’instal·lació de generació d’energia eòlica o 

solar, com les definides en aquest document, caldrà 

tenir en compte l’impacte lluminós i sonor que podria 

suposar la instal·lació.  

NO SIGNIFICATIU 

AIGUA 
NO SE'N PREVEU CAP EFECTE. NO HI HAURÀ ÚS 

DE RECURSOS HÍDRICS. 
NO SIGNIFICATIU 

FACTORS CLIMATICS 
NO ES PREVEUEN CANVIS EN EL CLIMA NI 

METEOROLOGIA LOCAL. Veure nota al peu. 
NO SIGNIFICATIU 

CANVI CLIMÀTIC NO AFECTA NO SIGNIFICATIU 

PAISATGE 

EN CAS DE CREIXEMENT URBÀ, LA MODIFICACIÓ 

PERMETRÀ GARANTIR UNA VISIÓ DELS NUCLIS 

URBANS COMPACTA I UNIFORME, SENSE 

FRAGMENTACIONS NI PERÍMETRES FORÇATS PER 

ALTRES INSTAL·LACIONS.  

COMPATIBLE / 
IMPACTE POSITIU 

PATRIMONI 
CULTURAL 

NO HI HA CAP AFECTACIÓ AL PATRIMONI 

CULTURAL 
NO SIGNIFICATIU 
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VECTORS EFECTES PREVISIBLES AVALUACIÓ 

PEIN I XARXA NATURA 
2000 

Els àmbits més propers són els corresponents al PEIN 

i la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) dels Plans de Sió, 

els quals ocupen gran part del terme municipal.  

 

AMB AQUESTA PROPOSTA NO HI HA AFECTACIÓ 

D’AQUESTS ÀMBITS. 

EXISTEIXEN ALGUNES ZONES D’ESPAIS 

NATURALS PROTEGITS DINS L’AREA 

PROPOSADA PER REGULAR LA IMPLANTACIÓ DE 

PARCS EÒLICS I PLANTES SOLARS 

FOTOVOLTAIQUES (tals com es mencionen a l’Article 

6.1, apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de 

novembre),  

NO SIGNIFICATIU 

INUNDABILITAT 

NO HI HA AFECTACIÓ DONAT QUE NOMÉS ES 

REGULA LA DISTÀNCIA MÍNIMA AL SÒL URBÀ EN 

LA QUAL S’HAN DE SITUAR LES INSTALACIONS 

EÒLIQUES I SOLARS.  Veure nota al peu. 

Per a la implantació de futures instal·lacions solars i 

eòliques, caldrà tenir en compte la seva ubicació en 

funció de les zones inundables i potencialment 

inundables del terme municipal, descrites a l’apartat 

4.4.5 Riscos Ambientals. 

NO SIGNIFICATIU 

RISC D'INCENDIS 
LA ZONA NO PRESENTA RISC ELEVAT D'INCENDIS 
FORESTALS 

NO SIGNIFICATIU 

 

En relació als efectes previsibles detallats, l’objectiu és regular la distància mínima a la qual 

s’haurien d’implantar les instal·lacions definides a l’Article 6.1, apartats a i b del Decret Llei 

16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les 

energies renovables, pel que molts dels efectes previsibles en els diferents àmbits no es veuen 

repercutits en la implantació d’aquesta proposta. 

Per a la implantació de futures instal·lacions solars i eòliques, caldrà tenir en compte la seva 

ubicació en funció de la normativa vigent en aquesta matèria i d’allò que es determina als articles 

8 i 9 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre (modificat per l'article 133 de la Llei 5/2020, del 

29 d'abril) on es determinen les zones no compatibles amb la instal·lació de parcs eòlics i plantes 

solars fotovoltaiques. 
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També allò que estableix de l’Article 9.1.f del Pla de Gestió i Pla especial de protecció del medi 

natural i del paisatge dels ENP de la Plana de Lleida; Volum III; els sòls classificats com a Espais 

Naturals Protegits i també d’altres Plans que siguin d’aplicació. 

 

6 MESURES PROTECTORES I CORRECTORES 

No es contemplen mesures protectores i correctores per l’àmbit de la modificació puntual de les 

Normes de Planejament Urbanístic actuals. 

No obstant, caldrà preveure mesures protectores i correctores en cas que es prevegi la 

implantació d’instal·lacions detallades en aquest document, fora de l’àmbit de la proposta que es 

descriu.  
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7 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ ADOPTADA. DESCRIPCIÓ I 

AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 

En el present document s’han valorat tres alternatives. L’alternativa zero, és a dir, de no 

modificació, l’alternativa 1 i l’alternativa 2. 

7.1 DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES 

CONSIDERADES 

7.1.1 Alternativa 0  

Aquesta opció consisteix en la no modificació del planejament actual i mantenir la situació 

d’ordenació urbanística present. 

Imatge 13. Alternativa zero. 

 

Font: Memòria de la modificació puntual núm.1 del municipi d’Ossó de Sió. 

En aquest cas, l’emplaçament dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en sòl no 

urbanitzable, tals com les definides a l’article 6.1 apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de 

novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables,  

en el municipi d’Ossó de Sió, no estaria regulat i tampoc les directrius bàsiques per emplaçar-

los. 

La ubicació d’aquest tipus d’instal·lacions en parcel·les pròximes al límit del sòl urbà actual, 

comprometria el possible creixement cap a aquestes zones, tot i que actualment, en la normativa 
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urbanística actual aquest creixement no està previst. Cal tenir en compte, que en un futur pugui 

ser necessari un creixement i el lloc més idoni per fer-ho seria aquests espais pròxims a la trama 

urbana existent.  
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7.1.2 Alternativa 1 

Aquesta alternativa consisteix en la modificació del planejament actual i regular l’emplaçament  

en sòl no urbanitzable de les instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques tals com 

les definides a l’article 6.1 apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables en el terme municipal 

d’Ossó de Sió.  

Amb aquesta alternativa es proposa regular i establir una distància perimetral mínima de 500 

metres entorn al sòl urbà del municipi per a l’emplaçament dels parcs eòlics i plantes solars 

fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Alhora, s’implantarien les directrius bàsiques per emplaçar-

los. 

Imatge 14. Alternativa 1. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la Memòria de la modificació puntual núm.1 del municipi d’Ossó de 

Sió. 
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Amb aquesta proposta, hi hauria una preservació de la fauna, flora, biodiversitat i els Hàbitats 

d’Interès Comunitari que es trobin dins l’àrea delimitada pels 500 metres, enfront als efectes 

derivats de la implantació (tant en fase de construcció com de funcionament) de les instal·lacions 

de generació d’energia elèctrica mencionades anteriorment. 

Alhora, un futur creixement urbà no es veuria limitat per la presència d’aquest tipus 

d’instal·lacions de manera que es podria preservar una visió paisatgística dels nuclis compacta i 

uniforme, acord amb la situació actual. 

Paral·lelament a tot el que es menciona, la superfície disponible en sòl no urbanitzable (externa 

a la franja perimetral de 500 metres) i no subjecta a cap àrea de protecció especial com en són 

els espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000, seria suficient per a l’emplaçament 

d’instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques com les descrites en aquesta 

proposta, i per tant, no es veuria del tot limitada la promoció d’implantació d’instal·lacions 

d’energia renovable. 
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7.1.3 Alternativa 2 

Aquesta alternativa consisteix en la modificació del planejament actual i regular l’emplaçament  

en sòl no urbanitzable de les instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques tals com 

les definides a l’article 6.1 apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables en el terme municipal 

d’Ossó de Sió.  

D’aquesta forma, es proposa regular i establir una distància perimetral mínima de 1000 metres 

entorn al sòl urbà del municipi per a l’emplaçament dels parcs eòlics i plantes solars 

fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Alhora, s’implantarien les directrius bàsiques per emplaçar-

los. 

Imatge 15. Alternativa 2. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la Memòria de la modificació puntual núm.1 del municipi d’Ossó de 

Sió. 
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Amb aquesta proposta, hi hauria una àrea encara més gran de preservació de la fauna, flora, 

biodiversitat i els Hàbitats d’Interès Comunitari que es trobin dins l’àrea delimitada pels 1000 

metres, enfront als efectes derivats de la implantació (tant en fase de construcció com de 

funcionament) de les instal·lacions de generació d’energia elèctrica eòlica i solar mencionades 

anteriorment. 

Alhora, un futur creixement urbà no es veuria limitat per la presència d’aquest tipus 

d’instal·lacions de manera que es podria preservar una visió paisatgística dels nuclis compacta i 

uniforme. 

No obstant, amb aquesta alternativa, la superfície disponible en sòl no urbanitzable (externa a la 

franja perimetral de 1000 metres) i no subjecta a cap àrea de protecció especial com en són els 

espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000, limitaria molt les opcions d’emplaçament 

d’instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques com les descrites en aquesta 

proposta i per tant, la promoció d’implantació d’instal·lacions d’energia renovable també es veuria 

limitada. 
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7.2 ANÀLISI PRELIMINAR D’ALTERNATIVES 

L’alternativa 0, és a dir, no dur a terme les modificacions puntuals previstes es descarta perquè 

es pugui assolir una ordenació més adequada a les característiques i imatge paisatgística dels 

nuclis urbans.   

Les alternatives proposades i descrites anteriorment es valoren d’acord els objectius ambientals 

establerts. En aquest, s’ha tractat els objectius A2, A4, A5, B1, F1 i G2 de manera global, és a 

dir, tot i que alhora de fer la jerarquització d’objectius s’han tingut en compte els subojectius, 

aquest cop només es descriurà per cada alternativa per cada objectiu mare.  

Per a que la jerarquització d’objectius tingui pes també en l’anàlisi preliminar d’alternatives es 

calcularà el valor de l’objectiu mare a partir dels valors dels subobjectius, per exemple: 

A-2.2. + A-2.3 + A-2.4../nº de subobjectius= |Jerarquització A.2|. 

Objectiu Rel Apl. Jerarquització ∑ 

Objectiu específic A-2: Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat 

d’acollida del territori. 

Objectiu específic A-2.2  3 3 6 

Objectiu específic A-2.3 3 3 6 

Objectiu específic A-2.4 2 3 5 

 

Els valors de les jerarquitzacions d’objectius mare obtinguts són els següents: 

Objectiu específic Valor jerarquització 

A-2 6 

A-4 6 

A-5 6 

B-1 5 

F-1 5 

G-2 6 

 

Per valorar l’assoliment dels objectius ambientals s’utilitza un mètode qualitatiu, a partir de 

l’avaluació objectiva de les actuacions proposades per a cada alternativa utilitzant la següent 

simbologia. 
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Grau de compliment Valor Grau de compliment Valor 

INSATISFACTORI -2 INSATISFACTORI -2 

POC SATISFACTORI -1 POC SATISFACTORI -1 

SUFICIENT 0 SUFICIENT 0 

SATISFACTORI +1 SATISFACTORI +1 

MOLT SATISFACTORI +2 MOLT SATISFACTORI +2 

 

Objectius Ambientals ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

A.2 

Assignar els 

usos del sòl 

sense 

sobrepassar la 

capacitat 

d’acollida del 

territori. 

Es regulen els 

usos del sòl amb 

les Normes de 

Planejament 

Urbanístic 

Actual. 

Es regulen els usos del sòl 

amb les Normes de 

Planejament Urbanístic 

Actual, però es delimita una 

distància mínima de 500 m 

entorn al sòl urbà per a les 

implantacions d’instal·lacions 

de generació d’energia 

elèctrica eòlica i solar. 

Es regulen els usos del sòl amb 

les Normes de Planejament 

Urbanístic Actual, però es 

delimita una distància mínima 

de 1000 m entorn al sòl urbà 

per a les implantacions 

d’instal·lacions de generació 

d’energia elèctrica eòlica i 

solar. 

0 +1 +1 

A-4 

Ordenar 

adequadament 

la globalitat del 

sòl no 

urbanitzat, bo i 

mantenir-ne o, 

si és el cas, 

recuperar-ne 

l’estructuració 

orgànica. 

Es manté la 

regulació del sòl 

vigent. 

Es manté la regulació del sòl 

vigent. 

Assegura que un futur 

creixement urbà no estigui 

limitat per la presència 

d’instal·lacions descrites en 

aquest projecte i es 

mantindria una visió 

compacta i uniforme dels 

nuclis. 

Es limita la possible 

implantació d’instal·lacions 

de generació d’energia 

renovable. 

Es manté la regulació del sòl 

vigent. 

Assegura que un futur 

creixement urbà no estigui 

limitat per la presència 

d’instal·lacions descrites en 

aquest projecte i es mantindria 

una visió compacta i uniforme 

dels nuclis. 

Es limita molt la possible 

implantació d’instal·lacions de 

generació d’energia renovable. 

0 +2 +1 
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Objectius Ambientals ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

A-5 

Preservació 

dels espais i 

elements de 

valor rellevant 

del territori, en 

equilibri a les 

necessitats 

econòmiques i 

socials del 

territori. 

Es manté la 

preservació dels 

espais i 

elements de 

valor rellevant 

actuals 

Es preserven els espais i 

elements de valor rellevant 

del territori, en equilibri a les 

necessitats econòmiques i 

socials del territori, establint 

una distància mínima de 

regulació d’instal·lacions de 

generació d’energia eòlica i 

solar. 

L’àrea restant disponible de 

sòl no urbanitzable que 

podria acollir instal·lacions 

descrites en aquest projecte 

seria suficient per poder-ne 

implantar i fomentar la 

generació d’energia 

renovable i no limitar l’activitat 

econòmica del municipi. 

L’àrea on estaria establerta la 

limitació permetria un 

possible creixement urbà dels 

nuclis sense limitacions. 

Es preserven els espais i 

elements de valor rellevant del 

territori, en equilibri a les 

necessitats econòmiques i 

socials del territori, establint 

una distància mínima de 

regulació d’instal·lacions de 

generació d’energia eòlica i 

solar. 

L’àrea restant disponible de sòl 

no urbanitzable que podria 

acollir instal·lacions descrites 

en aquest projecte seria molt 

limitada per poder-ne implantar 

i fomentar la generació 

d’energia renovable. També 

existiria una limitació de 

l’activitat econòmica del 

municipi. 

L’àrea on estaria establerta la 

limitació permetria un possible 

creixement urbà dels nuclis 

sense limitacions. 

0 +2 +1 

B-1 

Prevenir els 

riscs 

hidrològics. 

Es disposa de 

l’estudi 

d’inundabilitat 

junt amb les 

Normes de 

planejament 

Urbanístic 

d’Ossó de Sió. 

Futures construccions 

previstes basades en l’estudi 

d’inundabilitat de les Normes 

de Planejament Urbanístic. 

Futures construccions 

previstes basades en l’estudi 

d’inundabilitat de les Normes 

de Planejament Urbanístic.  

+2 +2 +2 
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Objectius Ambientals ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

F-1 

Establir, com 

element bàsic i 

vertebrador 

del model 

territorial, una 

xarxa d’espais 

d’interès 

natural, 

físicament 

contínua i 

connectada 

amb les 

xarxes 

territorials 

exteriors i amb 

els espais 

lliures urbans 

Es mantenen les 

característiques 

actuals. No 

existeix una 

preservació 

d’hàbitats 

d’interès 

comunitari. 

Es garanteix la preservació 

de mostres suficients dels 

hàbitats d’interès comunitari i 

dels hàbitats d’espècies 

d’interès comunitari,  entre les 

quals existeixen HIC 

prioritaris. També de fauna, 

flora i biodiversitat actuals. 

Es garanteix una àrea de 

preservació més gran de 

mostres suficients dels hàbitats 

d’interès comunitari i dels 

hàbitats d’espècies d’interès 

comunitari, entre les quals 

existeixen HIC prioritaris. 

També de fauna, flora i 

biodiversitat actuals. 

0 +1 +2 

G-2 

Gestionar el 

paisatge per 

garantir-ne el 

manteniment 

regular i per 

dirigir i 

harmonitzar 

els canvis 

provocats pels 

processos 

socials, 

econòmics i 

ambientals. 

Es manté la 

regulació actual 

del sòl. 

Es manté la regulació actual 

del sòl, però s’ordenen 

acuradament les vores dels 

teixits urbans i els espais 

periurbans. 

Alhora s’ordena 

l’emplaçament 

d’instal·lacions de generació 

d’energia eòlica i solar, tals 

com les que es mencionen a 

l’Article 6.1, apartats a i b del 

Decret Llei 16/2019, de 26 de 

novembre. 

Es preserva l’entorn dels 

nuclis urbans en previsió d’un 

possible creixement, de 

manera que amb aquesta 

proposta no es veuria limitat i 

Es manté la regulació actual 

del sòl, però s’ordenen 

acuradament les vores dels 

teixits urbans i els espais 

periurbans. 

Alhora s’ordena l’emplaçament 

d’instal·lacions de generació 

d’energia eòlica i solar, tals 

com les que es mencionen a 

l’Article 6.1, apartats a i b del 

Decret Llei 16/2019, de 26 de 

novembre. 

Es preserva l’entorn dels nuclis 

urbans en previsió d’un 

possible creixement, de 

manera que amb aquesta 

proposta no es veuria limitat i 
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Objectius Ambientals ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

es mantindria una visió dels 

nuclis compacta i uniforme. 

es mantindria una visió dels 

nuclis compacta i uniforme. 

+1 +2 +2 

TOTAL +3 +10 +9 

 

7.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA CONSIDERADA 

D’acord al descrit en el punt anterior, considerant les diferents alternatives estudiades, es creu 

que l’alternativa 1 és l’alternativa considerada per a la proposta de la modificació de les Normes 

de Planejament Urbanístic; Municipis de Ponent; Municipi d’Ossó de Sió, perquè és la qui 

compleix millor els objectius prioritaris que es mostren a continuació: 

Objectiu A0 A1 A2 

Objectiu específic A-2: Assignar els usos del sòl 

sense sobrepassar la capacitat d’acollida del 

territori. 

0 +1 +1 

Objectiu específic A-4: Ordenar adequadament la 

globalitat del sòl no urbanitzat, bo i mantenir-ne o, 

si és el cas, recuperar-ne l’estructuració orgànica.  

0 +2 +1 

Objectiu específic A-5: Preservar els espais i 

elements de valor rellevant del territori, en 

equilibri amb les necessitats econòmiques i 

socials del territori. 

0 +2 +1 

Objectiu específic B-1: Prevenir els riscs 

hidrològics. 
+2 +2 +2 

Objectiu específic F-1: Establir, com element bàsic 

i vertebrador del model territorial, una xarxa 

d’espais d’interès natural, físicament contínua i 

connectada amb les xarxes territorials exteriors i 

amb els espais lliures urbans. 

0 +1 +2 

Objectiu específic G-2: Gestionar el paisatge per 

garantir-ne el manteniment regular i per dirigir i 
+1 +2 +2 
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Objectiu A0 A1 A2 

harmonitzar els canvis provocats pels processos 

socials, econòmics i ambientals. 

TOTAL +3 +10 +9 

 

Alternativa 1 

En aquesta alternativa es proposa la modificació del planejament actual i regular l’emplaçament  

en sòl no urbanitzable de les instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques tals com 

les definides a l’article 6.1 apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables en el terme municipal 

d’Ossó de Sió.  

D’aquesta manera, es proposa regular i establir una distància perimetral mínima de 500 metres 

entorn al sòl urbà del municipi per a l’emplaçament dels parcs eòlics i plantes solars 

fotovoltaiques en sòl no urbanitzable i alhora, s’implantarien les directrius bàsiques per emplaçar-

los:  

- El conjunt de la instal·lació haurà de tenir forma compacta i regular, no admetent-se 

morfologies trencades. 

- Es disposaran sobre la finca de manera que se’n minimitzi el seu impacte visual. 

-  Hauran de quedar el màxim de desenfilats de vistes de zones habitades, carreteres i 

camins concorreguts i en cap cas s’admetran ubicacions visibles des de la llunyania. Així 

com també el màxim d’allunyats i visibles de masies o habitatges rurals. 

Amb aquesta proposta, hi hauria una preservació de la fauna, flora, biodiversitat i els Hàbitats 

d’Interès Comunitari que es trobin dins l’àrea de la proposta, enfront als efectes derivats de la 

implantació (tant en fase de construcció com de funcionament) de les instal·lacions de generació 

d’energia elèctrica mencionades anteriorment. 

Alhora, un futur creixement urbà no es veuria limitat per la presència d’aquest tipus 

d’instal·lacions de manera que es podria preservar una visió paisatgística dels nuclis compacta i 

uniforme, acord amb la situació actual. 

Paral·lelament a tot el que es menciona, la superfície disponible en sòl no urbanitzable (externa 

a la franja perimetral de 500 metres) i no subjecta a cap àrea de protecció especial com en són 

els espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000, seria suficient per a l’emplaçament 

d’instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques com les descrites en aquesta 
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proposta i per tant, no es veuria del tot limitada la promoció d’implantació d’instal·lacions 

d’energia renovable. 

 

8 CONCLUSIONS 

Es redacta el present document amb la finalitat de dur a terme la Modificació Puntual 1 de les 

Normes de Planejament Urbanístic; Municipis de Ponent; Municipi d’Ossó de Sió amb l’objectiu 

d’incorporar-hi un nou article que estableixi una distància mínima de 500 metres per les 

instal·lacions destinades a la producció d’energia eòlica i solar, tals com les que detalla l’Article 

6.1, apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, entorn als 4 nuclis urbans del municipi. 

Alhora, aquest article estableix les premisses bàsiques que han de complir les futures les 

instal·lacions que quedin fora d’aquest límit:  

- El conjunt de la instal·lació haurà de tenir forma compacta i regular, no admetent-se 

morfologies trencades. 

- Es disposaran sobre la finca de manera que se’n minimitzi el seu impacte visual. 

-  Hauran de quedar el màxim de desenfilats de vistes de zones habitades, carreteres i 

camins concorreguts i en cap cas s’admetran ubicacions visibles des de la llunyania. Així 

com també el màxim d’allunyats i visibles de masies o habitatges rurals. 

Els objectius específics determinats en el present document, de forma jerarquitzada, són:  

- Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix.  

- Evitar la fragmentació territorial, i, si és el cas, promoure actuacions desfragmentadores. 

- Regulació acurada dels usos i de l’edificació en el sòl no urbanitzable. 

- Preservació dels espais i elements de valor rellevant del territori, en equilibri a les 

necessitats econòmiques i socials del territori. 

- Regulació adequada en sòl no urbanitzable de les condicions d’implantació, les 

característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les edificacions 

admissibles. 6 

- Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans. 6 

- Establir mesures d’aplicació directa per a l’ordenació de l’emplaçament de instal·lacions 

de generació d’energia eòlica i solar, tals com les que es mencionen a l’Article 6.1, 

apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre. 



 

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC (DAE). 
Modificació puntual núm. 1 de les Normes de Planejament Urbanístic.  
Municipis de Ponent. Municipi d’Ossó de Sió.          Pàgina 74 de 75 

- Delimitació de zones inundables. Regulació estricta d’usos i prohibició d’edificacions en 

zones inundables. 

- Garantir la presència de mostres suficients dels hàbitats d’interès comunitari i dels 

hàbitats d’espècies d’interès comunitari d’acord amb la Directiva d’hàbitats, amb una 

especial atenció als hàbitats de protecció prioritària. Incloure mostres suficients d’altres 

hàbitats naturals i seminaturals no representats o insuficientment representats. 

- Conservar la biodiversitat i mantenir la permeabilitat ecològica del territori. 

S’han proposat, estudiat i avaluat tres alternatives diferents. Tenint en compte les diferents 

actuacions i avaluat el grau d’assoliment dels objectius ambientals establerts, s’ha optat per 

l’alternativa 1. 

Aquesta proposa la modificació del planejament actual i regular l’emplaçament en sòl no 

urbanitzable de les instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques tals com les 

definides a l’article 6.1 apartats a i b del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 

urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables en el terme municipal 

d’Ossó de Sió.  

Amb aquesta alternativa es proposa regular i establir una distància perimetral mínima de 500 

metres entorn al sòl urbà del municipi per a l’emplaçament dels parcs eòlics i plantes solars 

fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Alhora, s’implantarien les directrius bàsiques per emplaçar-

los. 

Amb aquesta proposta, hi hauria una preservació de la fauna, flora, biodiversitat i els Hàbitats 

d’Interès Comunitari que es trobin dins l’àrea delimitada de 500 metres, enfront als efectes 

derivats de la implantació (tant en fase de construcció com de funcionament) de les instal·lacions 

de generació d’energia elèctrica mencionades anteriorment. 

Alhora, un futur creixement urbà no es veuria limitat per la presència d’aquest tipus 

d’instal·lacions de manera que es podria preservar una visió paisatgística dels nuclis compacta i 

uniforme, acord amb la situació actual. 

Paral·lelament a tot el que es menciona, la superfície disponible en sòl no urbanitzable (externa 

a la franja perimetral de 500 metres) i no subjecta a cap àrea de protecció especial com en són 

els espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000, seria suficient per a l’emplaçament 

d’instal·lacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques com les descrites en aquesta 

proposta, i per tant, no es veuria del tot limitada la promoció d’implantació d’instal·lacions 

d’energia renovable i tampoc el desenvolupament econòmic. 
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Es preveuen efectes previsibles compatibles i amb un impacte positiu per als vectors de fauna, 

flora, biodiversitat i Hàbitats d’Interès Comunitari i també del paisatge. Per la resta de vectors 

analitzats (població, salut pública, sòl, atmosfera, aigua, factors climàtics, canvi climàtic, 

patrimoni cultural, PEIN i Xarxa Natura 2000, inundabilitat i incendis forestals) es determina una 

avaluació d’impacte no significativa.  

Tenint en compte l’abast i magnitud de les modificacions i les mesures plantejades que es 

proposen en el present document es conclou que la proposta s’adapta de forma adequada al text 

refós de la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental i la Llei d’Avaluació ambiental de plans i programes 

(Llei 6/2009). 

 

19 de gener de 2021 

Signa, 

 

 

 

 

 

 

Sara Nadal Carnicé 

Llicenciada en Ciències Ambientals 

Núm. Col. COAMB 00458. 
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