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Àmbit suspensió de llicències 
L’àmbit per a la suspensió de llicències és tot el sòl no urbanitzable. 
 
 
Concreció del termini de suspensió 
 
La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la modificació 
puntual. 
La durada de la suspensió de llicències serà fins a la data de vigència de la 
modificació puntual de les NPU del municipi d’Ossó de Sió, amb un màxim de 2 anys, si 
fos el cas. 
 
Abast de les llicències i tramitacions que se suspenen 
 
Es suspenen les llicències relatives a la implantació d’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, excepte aquelles que 
siguin compatibles amb el planejament vigent, i no es vegin condicionades per les 
modificacions proposades o siguin compatibles amb aquestes. 

0.2 ABAST DE LES DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Es proposa crear un nou article que reguli específicament els parcs eòlics i plantes 
solars fotovoltaiques 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·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. 
 
Article 114 bis. Regulació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en el municipi 
d’Ossó de Sió 
 
1. Les instal·lacions referides a 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, 
s’hauran de situar a una distància mínima de la línia perimetral del sòl qualificat com a 
urbà o urbanitzable de 500 metres. 
2. Les instal·lacions que quedin fora d’aquest àmbit hauran de vetllar la seva 
localització en la mesura del que sigui possible, pel que fa als següents aspectes: 

 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. 
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1 DADES GENERALS 
 

1.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE 

L’objectiu del present document urbanístic és la modificació puntual núm. 1 de les 
Normes de Planejament Urbanístic, Municipis de Ponent del Municipi d’Ossó de Sió, 
consistent en la incorporació d’un nou article relatiu a la Regulació dels parcs eòlics i 
plantes solars fotovoltaiques en el municipi d’Ossó de Sió en sòl no urbanitzable del 
municipi d’Ossó de Sió. 
 
El promotor de la present modificació puntual és l’Ajuntament d’Ossó de Sió, amb 
domicili a la Pl. Major, sn, d’Ossó de Sió, CP: 25318, Telf: 973.390.770. 
 
La tècnica redactora de modificació és na Laura Juangran Rafel, arquitecta dels 
Serveis tècnics municipals, amb núm. de col·legiada 49.051-2. 

 

1.2 DISPOSICIONS I MARC LEGAL 

Legislació bàsica de referència: 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme(en endavant RLU), 
 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de 

la llei del sòl i rehabilitació urbana (en endavant TRLS), 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme (en endavant TRLUC), 
 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant MTRLUC), i 
totes les seves posteriors modificacions, 

 Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (en endavant RPLU). 

 

1.3 INICIATIVA DE L’ACTUACIÓ I JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA PROPOSTA 

La iniciativa de la formulació de la present Modificació Puntual de les NPU d’Ossó de 
Sió  és assumida per l’Excm. Ajuntament d’Ossó de Sió, en compliment de les seves 
atribucions i d’allò previst en la legislació vigent, segons estableix la legislació 
urbanística i ho fa a tenor d’allò que es disposa en els articles 76, 96, 97 i concordants i 
la disposició addicional segona, del Decret Legislatiu 1/ 2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (TRLU); els articles 77.2, 107.4, 117, 118 i 
224.2.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme (RLU) i la disposició addicional novena i la disposició transitòria quarta del 
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que aprova el Text refós de la Llei del Sòl; 
que n’esdevenen el marc normatiu referencial amb particularitat a allò que detallen 
els art. 117 i 107.4, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme (RLU). 
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La documentació i determinacions referents a la Modificació de les figures del 
planejament urbanístic estan regulades en els termes que determina l’art.96 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d'urbanisme 
(TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la 
llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (MTRLUC). 
 
Aquesta modificació ha de ser, en tot cas, justificada en els termes contemplats per 
l’art.97 i 98 del Decret Legislatiu 1/ 2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei d'urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 
del Text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(MTRLUC). 
 
S’entén, doncs, que en el present document no concorren cap dels supòsits que 
aconsellen la valoració negativa d’aquesta modificació puntual de les Normes 
Urbanístiques de Planejament establerts en l’art. 97 i 98 del TRLUC. 
 
La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’article 85 del mateix text 
legal esmentat, i en general, en els articles que siguin d’aplicació en l’establert en el 
Capítol II “Formació i tramitació de les figures de planejament urbanístic” del Títol 
Tercer, tal i com determina la Disposició Transitòria Tercera del mateix Text Refós. 
 
La documentació que integra les modificacions del planejament, així com les directrius 
que en regeixen el seu contingut queden establerts en el Títol Quart. del planejament 
urbanístic, dins el Capítol III. Formulació i tramitació de les figures del planejament 
urbanístic en la seva Secció Quarta. Revisió i modificació del planejament urbanístic i 
detallada abastament en els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 

1.4 MARC URBANÍSTIC I LEGAL EN EL MUNICIPI 

L’activitat urbanística al municipi d’Ossó de Sió està regulada per les Normes 
Subsidiàries de Planejament, Municipis de Ponent, aprovades definitivament pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015. 
 
La present Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament es troba en 
els supòsits especificats en l’article 4.4 de les NPU del municipi. 
 
4. Qualsevol alteració de les determinacions de les NPU que no es correspongui amb 
cap dels supòsits de revisió previstos pel TRLU, tindrà consideració de modificació, fins i 
tot en el cas que comporti variacions aïllades en la classificació o qualificació del sòl. 
 
En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements de les NPU, d’acord 
amb la legislació urbanística vigent. Les propostes de modificació hauran de raonar i 
justificar la coherència de la proposta de modificació amb les previsions de les NPU, la 
incidència de la nova ordenació en les previsions d’aquest planejament general i 
expressament la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació 
amb els interessos públics i privats concurrents. 
 
Les propostes de modificació de les NPU han de complir els requisits i s’han d’ajustar a 
la tramitació que estableix la legislació urbanística vigent. 
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D’acord amb això, correspon la tramitació d’una Modificació de les NPU com 
l’instrument més adequat per establir els objectius que es proposen. 
 

1.5 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

L’àmbit territorial que afecta la modificació està situat en sòl no urbanitzable en la 
seva totalitat.   
 
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. 
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2 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 

2.1 JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

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 eòlica i solar 
fotovoltaica 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. 
 
El municipi d’Ossó de Sió té una superfície total de 2.628,25 Ha, de les quals 9,66 Ha 
estan ocupades pel sòl urbà. Aquest sòl urbà està format per 4 petits nuclis agregats: 
Ossó de Sió, Castellnou d’Ossó, Montfalcó d’Ossó i Bellver d’Ossó, que tenen una 
població aproximada de 204 habitants (a l’any 2019 segons dades de l’Idescat). 
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Aquests nuclis estan dispersos pel territori, Ossó, Montfalcó i Bellver, estan situats en la 
banda nord est de la carretera L-303 que va d’Agramunt a Cervera i Montfalcó està 
situat a la banda oest del terme. La seva configuració com a petits emplaçaments 
dispersos en el territori, fa pensar que són un tipus d’establiment que ha de preservar les 
seves característiques en quan a visibilitat, configuració arquitectònica, impacte visual, 
integració amb el paisatge de la zona, actualment equilibrats en tot els seus factors. 
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Es per això, que l’aparició d’una gran instal·lació com les que es promocionen en el 
Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables situada en els terrenys pròxims als nuclis 
urbans del terme fa pensar que pugui anar en contra del benestar de les persones, de 
la seva qualitat de vida, de la sostenibilitat ambiental i la preservació del paisatge.  
 
La ubicació en parcel·les pròximes al límit del sòl urbà actual,  compromet totalment el 
possible creixement cap a aquestes zones. Encara que en la normativa 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.  
 
Pel que fa l’impacte paisatgístic i visual, cal tenir en compte que generalment 
aquestes instal·lacions ocupen una gran superfície. L’impacte que tindran sobre la 
imatge del casc urbà quedarà desvirtuada totalment. També cal pensar en l’impacte 
que tindrà a nivell d’enlluernament des de la Carretera L-303. 
 
L’Ajuntament d’Ossó de Sió, com a administració,  ha de vetllar per a que el nivell de  
benestar i la qualitat de vida dels seus habitants sigui òptima.  També ha de vetllar 
perquè el territori no perdi els valors paisatgístics, agrícoles, patrimonials, socials i 
arquitectònics que el configuren i en són la seva essència principal. 
 
Es per això, que s’ha cregut convenient iniciar la tramitació d’aquesta modificació 
puntual per tal de regular l’emplaçament de les instal·lacions d’aquest tipus en el 
terme municipal d’Ossó de Sió. En cap cas, se’n vol evitar la seva promoció, ja que 
s’entén que tot allò que estigui relacionat amb el desenvolupament de les energies 
renovables, ha de tenir una vital importància per a la societat. 
El que es pretén amb aquesta modificació, és buscar-los l’emplaçament adequat en 
el territori per tal que no suposin cap molèstia per als nuclis habitats tenint en compte 
que es disposa d’una superfície de terme municipal suficientment gran per a poder-ho 
fer. 

2.2 ABAST DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES 

Es proposa crear un nou article que reguli específicament els parcs eòlics i solars  
fotovoltaics 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·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. 
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3  VIABILITAT DE LA PROPOSTA EN RELACIÓ A L’ESTRUCTURA 
DE LA PROPIETAT I LES NECESSITATS ACTUALS DEL SÒL 

 
 
La viabilitat de la proposta no afecta a l’estructura de la propietat, ja que la 
modificació pretén regular la ubicació dels parcs eòlics i les plantes solars 
fotovoltaiques en el sòl no urbanitzable. 
 
La proposta no assenyala cap àmbit ni cap sector que precisi l’execució de 
planejament derivat per la seva gestió. 
 
 
 

4  PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS DE 
PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

 
 
D’acord amb l’article 8  del Decret Legislatiu 1/ 2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d'urbanisme, que regula la publicitat i participació en els processos 
del planejament i de gestió urbanístics, es redacta el document comprensiu adjunt en 
el capítol 0 d’aquesta memòria per tal que s’exposi al públic i es garanteixi el dret que 
té la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de 
planejament. 
 
 

5  INFORME AMBIENTAL 
 
 
L’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
que regula les modificacions de plans i programes que s’han de sotmetre a avaluació 
ambiental, estableix, en el seu apartat 1.d, que s’han de sotmetre a avaluació 
ambiental les modificacions de planejament urbanístic general que constitueixin 
modificacions substancial de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels 
efectes previstos sobre el medi ambient. 
 
L’abast de la modificació afecta tot el sòl no urbanitzable. 
 
S’adjunta annex el document ambiental estratègic redactat per l’equip d’Arum. 
 
 

6  INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
 
D’acord amb l’article 59.3.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d'urbanisme, l’informe de sostenibilitat econòmica ha de 
contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i 
la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsable de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
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Les modificacions previstes en aquesta proposta no suposen cap mena d’impacte per 
la hisenda pública, en aquest cas, l’Ajuntament d’Ossó de Sió, ja que només es limita el 
possible emplaçament dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, per tant, es va 
cap a una situació més restrictiva que l’actual. Per tant no s’augmenta el  sòl destinat 
a usos productius i no té cap incidència en les finances públiques, ja que no hi ha cap 
nova implantació ni prestació de serveis nous. 
 
Tenint en compte les consideracions anteriors, es conclou que la proposta no  
comporta una variació ni en els ingressos, ni en les despeses  de l’Ajuntament d’Ossó 
de Sió, per tant, és sostenible per la hisenda pública local. 
 
 
 

7  ARTICULAT VIGENT 
 
 
Actualment la normativa vigent en el municipi són les Normes Subsidiàries de 
Planejament, Municipis de Ponent, aprovades definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat en data 18 de febrer de 2015. 
 
No hi ha cap article que reguli l’emplaçament d’aquest tipus d’instal·lacions, per tant  
se’n crea un de nou. 
 
S’inclou en la Secció 2, relativa a la regulació del sòl urbanitzable. 
 
 
 

8  ARTICULAT PROPOSTA 
 
 
Article 114 bis. Regulació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en el municipi 
d’Ossó de Sió 
 

1. Les instal·lacions referides a 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, s’hauran de situar a una distància mínima de la línia 
perimetral del sòl qualificat com a urbà o urbanitzable de 500 metres. 

2. Les instal·lacions que quedin fora d’aquest àmbit hauran de vetllar la seva 
localització en la mesura del que sigui possible, pel que fa als següents 
aspectes: 

 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. 
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9   SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
 
 
 
Els articles 73 i 74 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Decret Legislatiu 
1/ 2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (TRLU); 
regulen la suspensió de l'atorgament de llicències i els seus terminis (desenvolupats als 
articles 102 i 103 del decret 305/2006, de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme - RLUC). 
En relació a la Modificació Puntual Núm. 1 de les NPU de D’Ossó de Sió” i d’acord a 
l’apartat 1 de l’article 73: 
“els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la seva formació o reforma, de 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització complementaris, com també de suspendre l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial” 
 
D’acord amb l’article 73.2: 
“l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració 
competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L’administració 
competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir 
altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats” 
 
L'acord que suspèn l'atorgament de llicències preveu la possibilitat d'atorgar les 
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. 
Com a conseqüència de l’exposat anteriorment en motiu de l’aprovació inicial de la 
modificació de les normes subsidiàries, es suspèn la tramitació de la implantació 
d’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. 
 
 
Àmbit suspensió de llicències 
L’àmbit per a la suspensió de llicències és tot el sòl no urbanitzable. 
 
 
Concreció del termini de suspensió 
 
La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la modificació 
puntual. 
La durada de la suspensió de llicències serà fins a la data de vigència de la 
modificació puntual de les NPU del municipi d’Ossó de Sió, amb un màxim de 2 anys, si 
fos el cas. 
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Abast de les llicències i tramitacions que se suspenen 
 
Es suspenen les llicències relatives a la implantació d’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, excepte aquelles que 
siguin compatibles amb el planejament vigent, i no es vegin condicionades per les 
modificacions proposades o siguin compatibles amb aquestes. 
 
 
 
Ossó de Sió, signat electrònicament 
L’Arquitecta municipal, 
 
 
 
 
 
Laura Juangran i Rafel 
Col·legiada n. 49.051-2 
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10  PLÀNOLS 
 
 
 
O.1.1. Ordenació del sòl no urbanitzable 
O.1.2. Ordenació del sòl no urbanitzable 
O.2.1. Ordenació del sòl urbà 
O.2.2. Ordenació del sòl urbà 
O.3.1. Àmbit de suspensió de llicències (nova creació) 
O.3.2. Àmbit de suspensió de llicències (nova creació) 
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