
 

 

EDICTE        

de l’Ajuntament d’Ossó de Sió, sobre modificació puntual NNSS.  

 

S’ha redactat un document de Modificació de Normes de Planejament Urbanístic amb l’objecte de  regular 
l’emplaçament de les instal·lacions de  parcs eòlics i solars fotovoltaics del terme municipal d’Ossó de Sió en el sentit 
de limitar la distància mínima a la que s’han de situar aquest tipus d’instal·lació respecte de la línia perimetral del sòl 
urbà o urbanitzable, així com també indicar les directrius bàsiques per emplaçar les plantes en la resta de sòl no 
urbanitzable del municipi.  
 

S’acorda: 

 

Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic d’Ossó de Sió per tal de regular 
l’emplaçament de les isntal.lacions  a de parcs eòlics  i solars fotovoltaics del terme municipal d’Ossó de Sió.  
 
Suspendre fins a l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic d’Ossó de 
Sió i com a màxim d’un any l’atorgament de llicències d’edificació i d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial que facin referència a la 
zona afectada per l’àmbit concret, que es recull en concret i gràficament en aquesta proposta de modificació puntual, 
que és l’àmbit delimitat en el plànol identificatiu de la proposta. 
 
De conformitat amb l’establert en l’art. 1.8/.2 del document tècnic  s’estableix que: “D’acord a l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, mentre estigui suspès l’atorgament de llicències, 
es podran atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del 
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc 
l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.” 
 
Atenent els articles 85.4 i 85.7 del Decret legislatiu 1/2010  de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), l’acord d’aprovació inicial serà objecte de la preceptiva informació pública, mitjançant anuncis 
al BOP,  en un dels diaris de gran tirada de la província, al tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina Web de 
l’Ajuntament com a mitjà telemàtic, pel termini d’un mes als efectes que els interessats en l’expedient puguin 
presentar les al·legacions, propostes o suggeriments que considerin adients. 
 
En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin al·legacions o reclamacions, es 
considerarà aprovat provisionalment sense necessitat d’ulterior acord de la corporació i se’n donarà trasllat a la 
Comissió Provincial d’Urbanisme de Lleida, per a la seva aprovació definitiva. 
 
L’esmentat expedient es podrà consultar a l’ Ajuntament, dimecres i dijous no festius de 16.30 a 21.00 hores i a la 

Seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament d’Ossó de Sió.. 

 

 

L’Alcalde  

 

 

 

 

Antonio Gilabert Plens 

Ossó de Sió, 27 de gener de 2021  

 

 


