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Anunci de canvi substancial a un projecte de construcció en sòl no urbanitzable per
reordenació d’edificis
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El senyor XAVIER VALLS CAMÍ ha presentat un “Projecte refós on es pretén realitzar un canvi
substancial al projecte autoritzat per reordenar els nous edificis sobre la parcel·la situada al
polígon 4 parcel·la 85 del terme municipal de la Sentiu de Sió i així crear una explotació bovina
d’engreix amb la construcció de tres noves naus i un femer per tal d’allotjar 600 vedells
d’engreix”. La parcel·la esmentada té la condició de sòl no urbanitzable segons les Normes
subsidiàries de planejament municipals vigents.
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 49.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, se sotmet el projecte presentat a informació pública pel
termini de 20 dies, a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, a la web municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament (tauler d’edictes),
perquè durant l’esmentat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les
persones interessades.
El projecte esmentat es troba de manifest a les oficines de Secretaria de l’Ajuntament, situades
al carrer Joan Solsona, número 2, de la Sentiu de Sió, on es podrà consultar en horari d’atenció
al públic, de les 9.00 hores a les 14.00 hores, durant el termini anteriorment indicat.
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